
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2016. november 17-én 14.00 órakor a Városháza 
Pávai-Vajna Ferenc termében kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Holoda Attila 
alpolgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Németi Attila Sándor képviselők, Dr. Vincze Ferenc jegyző; Dr. 
Korpos Szabolcs aljegyző, technikus; Lőrincz László irodavezető-
főkönyvelő; Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes; 
Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök; Kunkliné Dede Erika egészségügyi, 
szociális irodavezető-helyettes; Dr. Sléder Tamás igazgatási 
irodavezető; Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető, valamint érdeklődő 
állampolgárok. 
 
Kanizsay György Béla és Orosz János képviselők hivatalos 
elfoglaltságuk miatt maradtak távol az ülésről.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 
a testület határozatképes, majd javasolta a meghívóban szereplő 
napirendek elfogadását és megtárgyalását, azzal a kiegészítéssel, hogy 
kiosztásra került két napirend az ülés előtt, ezek felvételéről szavaznia 
kell a testületnek, illetve javasolja a 3. számú előterjesztést levenni a 
napirendről, az előterjesztő kérésére. 
 
Holoda Attila: Ügyrendi javaslata van. Tekintettel arra, hogy a Luther 
utcai leállósáv megvalósításával kapcsolatosan a fák kivágása 
érdekében más javaslat kidolgozását tartja célszerűnek, javasolja 
levenni napirendről a témát és a decemberi ülésen kerüljön újra a 
testület elé.  
 
A képviselő-testület az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium 
intézmény-vezetője további megbízásának véleményezéséről szóló 
előterjesztés napirendre vételét 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 9 fő 
vett részt) támogatta; Holoda Attila alpolgármester ügyrendi javaslatát 
10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, 
Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 10 fő vett 
részt) támogatta; 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 10 fő 
vett részt) a következő napirendet fogadta el:  
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153/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
NAPIREND:  

 

1. Előterjesztés autóbusz-közlekedés téli menetrend 
felülvizsgálatával kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
2. Előterjesztés a városi turisztikai marketingkeret pótlólagos 
növelésére. 
Előadó: ügyvezető igazgató 

 
3. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum magasabb vezetői 
kinevezésére. 
Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 
 
4. Előterjesztés Dr. Szerző Ákos alapellátó felnőtt fogorvos 
kérelmére. 
Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak 
meghatározásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
6. Előterjesztés intézményi átszervezésre. 
Előadó: gazdasági irodavezető, humán-közszolgáltatási irodavezető-
helyettes 
 
7. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásához. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
8. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
9. Beszámoló a 2016-ban elvégzett felújítási, beruházási munkákról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
10. Előterjesztés I. világháborús hadisírok felújítása pályázatról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
11. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati 
rendelet módosítására. 
Előadó: igazgatási irodavezető 
 
12. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. Felügyelő 
Bizottságának ügyrendjére. 
Előadó: FEB elnök 
 
13. Tájékoztatás a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
állami számvevőszéki ellenőrzéséről. 
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Előadó: polgármester 
 
14. Előterjesztés gazdátlan galambokkal kapcsolatos intézkedésekről. 
Előadó: jegyző 
 
15. Előterjesztés Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium 
intézményvezetője további megbízásának véleményezéséről. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  
 
16.  Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységének 2016. 01-03. 
hó mérleg- és eredmény kimutatásáról. 
Előadó: ügyvezető igazgató  
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Első napirend:  
 
Előterjesztés autóbusz-közlekedés téli menetrend 
felülvizsgálatával kapcsolatosan. 

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Kocsis Tibor, az ÉMKK Zrt. 
közszolgáltatási igazgatója. 
 
Németi Attila Sándor: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Jónás Kálmán: Miért késlekednek ezzel az anyaggal? Már a 
szeptemberi ülés előtt megkereste a cég képviselőjét, aki két hét alatt 
elkészítette az anyagot és beküldte a városfejlesztési irodára. Az előző 
ülésre sem jött be ez az előterjesztés. A cég képviselője arról is 
tájékoztatta, hogy ha a testület most elfogadja az előterjesztést, akkor a 
következő hónap elsejétől már be tudják indítani a járatot. Javasolja, 
hogy ha a cég képviselője is egyetért vele, akkor már december 1-től 
induljon a járat, ez a módosító indítványa.  
 
Máté Lajos: Az októberi ülésen ő is kérdezte, hogy mikor jön ez az 
anyag a testület elé. Nagy örömére szolgál, hogy most napirenden van 
és ha elfogadja a testület, akkor a Bánomkertben lakók számára is 
elérhető lesz a buszközlekedés, ami egyébként az önkormányzatnak 
félmilliós többletköltséget jelent.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Valóban felmerült a kérdés az előző testületi 
ülésen is, hogy miért nem sikerült időben összeállítani az anyagot. 
Akkor is elmondta, hogy azért nem sikerült, mert, bár a cég időben 
benyújtotta a lakossági igények alapján a javaslatot, azt követően 
további lakossági igények érkeztek Máté képviselő úr által az irodához, 
ezeket is tükrözi a mostani anyag. A január 1-i bevezetést nem a hivatal 
határozta meg, hanem az ÉMKK Zrt javasolta. A cég képviselője tud 



4 

 

választ adni arra vonatkozóan, hogy meg tudják-e oldani a december 1-
i bevezetést.  
 
Kocsis Tibor: A december 1-i bevezetésnél technikai, törvényi 
előírásoknak megfelelően kell eljárniuk. Megvizsgálják a lehetőségeket 
és tájékoztatják a képviselő-testületet.   
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Németi Attila 
Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  

 
154/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja az előterjesztés szerinti menetrend 2017. január 1-jétől 
történő bevezetését, a Közszolgáltatási szerződés erre irányuló 
módosítását. 
 
Határidő:  2017. január 01. 
Felelős:   polgármester, 
                jegyző, 
                ÉMKK Zrt.  

 
Második napirend:  
 
Előterjesztés a városi turisztikai marketingkeret pótlólagos 
növelésére. 
A napirend tárgyalásán jelen volt Kabály Zsolt, TDM ügyvezető 
igazgató.  

 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, 7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett támogatta.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést, 7 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett 
támogatta. Nagyon jó kezdeményezésnek tekinti.   

 
Kocsis Róbert: A maga részéről a turisztikai bizottság ülésén 
kifogásolta, hogy nem kaptak részletes tájékoztatást az összeg 
felhasználásával kapcsolatosan az előterjesztésben. Ülés előtt kapott 
egy kinyomtatott táblázatot a költségekről. Ilyen rövid áttekintés után 
úgy gondolja, hogy nem lehet vitatkozni a benne szereplő tételekről. 
Kéri, ha újra ilyen jellegű kérés lesz, a szakbizottságot tisztelje meg a 
TDM azzal, hogy részletesebb előterjesztést készít. Így már támogatja 
az anyagot.  
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A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Németi Attila 
Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  

 
155/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság városmarketing keretéhez a 
költségvetési tartalék sorából pótlólagosan 10.000.000 Ft összeget 
biztosít. A pótkeretet a TDM Nonprofit Kft. a bizottság előzetes 
jóváhagyása mellett használja fel.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: ügyvezető igazgató  

 
Harmadik napirend:  
 
Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum magasabb vezetői 
kinevezésére. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Varga Tamás, a Járóbeteg-Ellátó 
Centrum igazgató-főorvosa.  
 
Dr. Varga Tamás: Nyilatkozik arról, hogy nyilvános ülést kér.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális 
bizottság megtárgyalta a pályázatot, két körben is, két kamarai tag és 
az intézmény közalkalmazotti tanácsának elnöke is jelen volt az ülésen. 
A bizottság egyhangúlag támogatta a pályázatot, a határozati 
javaslatban szereplő kiegészítésekkel együtt.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Németi Attila 
Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  

 
156/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
1.)  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2016. december 01-től a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a Járóbeteg-Ellátó Centrum 
(4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 1-3.) intézményvezetőjének Dr. 
Varga Tamás (szül.: Hajdúszoboszló, 1958. 01.19.) Debrecen, 
Fűrész u. 18. sz. alatti lakost nevezi ki 5 évre, 2021. november 30-ig 
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heti 36 órában, és heti 4 órában nőgyógyász szakorvosi feladatok 
ellátására kötelezi, osztott munkakörben. 
 
2.)  Dr. Varga Tamás a Kjt. 61. § (1) bekezdése alapján „I” fizetési 
osztály „12” fizetési fokozatának megfelelően garantált illetménye: 
348.320,-Ft. a további szakképesítés, szakképzettség elismerésével 
összefüggő illetménynövekedés a Kjt. 66. § (2)-(3) bekezdése 
alapján 16.973.-Ft garantált összegen felüli, valamint a Kjt. 67.§(1)-
(2) bekezdésének megfelelően a fenntartó által garantált 
illetménykiegészítése 208.800,-Ft havonta. Az egészségügyi ágazati 
előmeneteli szabályok alapján (256/2013. (VII.05.) Korm. rendelet 
alapján) 2016. szeptember 01-től 2016. december 31-ig megillető 
bérkiegészítés 107.000.-Ft/hó. 
A magasabb vezetői beosztású intézményvezető vezetői pótléka a 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 2. 
pontjának b) alpontja  szerint a pótlékalap 200%-a, amely 2016. 
december 01-től havonta 40.000,-Ft. 
 
3.)  A Képviselő-testület a kinevezett intézményvezetőt 2016. 
december 01-től a munkakörében ellátottakon felül, heti 6 óra 
nőgyógyászati 
szakorvosi/terhes gondozási, tanácsadási feladatok ellátásával is 
megbízza, -a Kjt. 43.§ (1)bekezdése alapján - melyet a megbízott 
elvállal. 2016. december 01-től heti 6 óra szakorvosi feladat 
végzéséért közreműködői díjként 5.500,-Ft óradíjat állapít meg 
részére.  A közreműködői óradíj szükség szerint, de legalább 2 
évente egyszer felülvizsgálható. 
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős:   jegyző 

 
Negyedik napirend:  
 
Előterjesztés Dr. Szerző Ákos alapellátó felnőtt fogorvos 
kérelmére. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Szerző Ákos fogorvos.  

 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális 
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A 
kérelem lényege az, hogy két évre helyettesíteni fogja egyik helyettese 
az OEP által finanszírozott rendelésen Dr. Szerző Ákost, aki 
tanulmányait végzi ez idő alatt, szájsebészeti szakvizsgát fog tenni.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Majoros Petronella, 
Máté Lajos, Marosi György Csongor, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
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157/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. 
Szerző Ákos kérését - hivatalos távollétnek tekinti - támogatja, hogy 
heti 30 órában Dr. Adamecz Péter Pál fogorvost (sz: Debrecen, 
1990.03.27.) állandó helyettesítő orvosként 2017. január 01-től 2018. 
december 31-ig elfogadja a III. fogorvosi körzet lakosainak 
megfelelő, zavartalan ellátása érdekében. Ezzel egyidejűleg 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata – mint megbízó – fenntartja 
jogát a támogatás visszavonására, valamint leszögezi, hogy a 
helyettesítés szakmai és anyagi felelőse Dr. Szerző Ákos. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata (megbízó) és Dr. Szerző Ákos (megbízott) jelenleg 
hatályos egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítását aláírja.  
 
Felelős: jegyző/egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 
Határidő: 2017. január 01. 

 
Ötödik napirend:  
 
Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak 
meghatározásáról. 

 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális 
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Németi Attila 
Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  

 
158/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
intézmények tekintetében 2017. évre az alábbi nyersanyagnormákat 
és térítési díjakat állapítja meg.  

 

Intézmény 

2017. évi 

nyersanyagnorma 

(Ft) 

2017. 

évi 

térítési 

díj 

(Ft) 

Bölcsőde 366 366+ÁFA 

Óvodák 400 400+ÁFA 
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Ált. Iskola 

7-10 év 

10-14 év 

 

394 

417 

 

394+ÁFA 

417+ÁFA 

Kollégium   

Középiskola 

Szociális 

étkezés 

685 

321 

685+ÁFA 

394+ÁFA 

 

Intézmény 

2017. évi 

nyersanyagnor

ma (Ft) 

2017. 

évi 

térítés

i díj 

rezsiv

el 

(Ft) 

 

Vásárolt közszolgáltatás 

-Éltes Mátyás  Ált. Iskola 

-Speciális étkezés  

óvoda: csak ebéd 

-Speciális étkezés 

 iskola:7-10 év csak ebéd 

 iskola:11-14 év ebéd 

-Speciális étkezés 

középiskola ebéd 

 

 

 

520 

 

422 

 

554 

620 

 

686 

 

 

 

1.181+ÁFA 

 

610+ÁFA 

 

610+ÁFA 

697+ÁFA 

 

724+ÁFA 

 
Határidő: 2017. január 1.-jétől 
Felelős:  jegyző 
 

 
Hatodik napirend:  
 
Előterjesztés intézményi átszervezésre. 

 
Jónás Kálmán: Továbbra sem érti, hogy mi szükség van erre. Az 
anyagban található egy mondat, ami kissé ellentmond Polgármester Úr 
előző ülésen elhangzott mondatával, mely szerint: „nem szeretem, ha 
ijesztgetjük az embereket, ebből azt is kiolvashatják, hogy nem lesz 
munkájuk. Mindenkinek lesz, aki ott dolgozott.” Az anyagban pedig le 
van írva, hogy várhatóan 2-4 közalkalmazott jogviszonya szűnhet meg, 
de a bizottsági ülésen már 6 főről volt szó. Kéri, tisztázza Polgármester 
Úr ezt az ellentmondást.   
 
Dr. Sóvágó László: Nem lát ellentmondást. Öt ember veszélyeztetett 
szituációban van. Hogy mi lesz velük, azt nem tudja megmondani. 
Elsősorban vezető beosztású dolgozókról van szó. Hogy mi lesz velük, 
azt nem tudja megmondani, ugyanis őket nem akarja a tankerület 
átvenni. Nem tudja, hányat fog átvenni a tankerület, ahogy azt sem, 
hogy hányan fognak élni a hivatal által felajánlott segítséggel. 
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Munkatársai arról tájékoztatták, hogy maximum 5 főről lehet szó. 
Reményei szerint egy fő sem marad munka nélkül.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté 
Lajos, Marosi György Csongor, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó 
László) és 1 nem szavazat (Jónás Kálmán) mellett támogatta (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatokat hozta:  

 
159/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja az 1. sz. mellékletben kiadott Hajdúszoboszlói 
Intézményműködtető Központ, mint költségvetési intézmény 
Megszüntető okiratát. Az intézmény jogutódja a Hajdúszoboszlói 
Gazdasági Szolgáltató Intézmény. 
 
A megszűnő intézményben  
a.) az eszközök és források leltározásáért és az éves 
beszámoló elkészítéséért felelős személy a megszűnő intézmény 
gazdálkodásáért felelős vezető, 
b.) követelések és kötelezettségek a jogutód intézményt 
terhelik, 
c.) a foglalkoztatottak jogviszonya (a megszűntetések 
kivételével) az előterjesztés szerinti intézményekbe áthelyezéssel 
folyamatos, 
d.) kötelezettséget vállalni csak a jóváhagyott tárgyévi 
költségvetési kiadások erejéig lehet 2016. december 28-ig. 
 
Határidő: a.) pont esetében 2016. december 31. illetve 2017. március 
31., 
  b) pont esetében 2016. november 17., illetve 
értelemszerűen 
Felelős: jegyző 
 
160/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2016.12.31-ei hatállyal visszavonja Lukács Sándor a 
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ igazgatója magasabb 
vezetői megbízását. 
 
Határidő: 2016. november 17., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző 
 
161/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a 2. sz. mellékletben kiadott Hajdúszoboszlói Gazdasági 
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Szolgáltató Intézmény, mint költségvetési szerv Alapító okiratát. Az 
intézmény létszámát 82,5 főben állapítja meg. 
 
Határidő: 2016. november 17., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző 
 
162/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. sz. 
mellékletben meghatározottak szerint pályázatot ír ki a 
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény magasabb 
vezetői megbízására. 
 
Határidő: 2016. november 17., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző 
 
163/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény magasabb vezető 
feladatainak ellátásával a pályázati eljárás lezárultáig Nagyné 
Dede Adélt, a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda gazdaságvezetőjét 
bízza meg. 
 
Határidő: 2016. november 17., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző 
 
164/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a 4. sz. mellékletben kiadott Hajdúszoboszlói Egyesített 
Óvoda Alapító okiratának Módosító okiratát és az 5. sz. 
mellékletben kiadott  Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 
módosításokkal egybeszerkesztett Alapító okiratát. 
 
Határidő: 2016. november 17., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző 

 
Hetedik napirend:  
 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásához. 

 
Németi Attila Sándor: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Immár harmadik alkalommal 
próbálkozik az AERO CLUB, úgy gondolja, hogy most már megadja az 
önkormányzat a hozzájárulást.  
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A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Németi Attila 
Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  

 
165/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a 0554/3 hrsz-ú és a 0554/1 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa 
hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő ingatlanokon az AERO CLUB 
Hajdúszoboszlói Sportegyesület hangárt építsen ki beton előtérrel. 
A tulajdonos hozzájárulását azzal a feltétellel adja meg, hogy az 
építtető tudomásul veszi, hogy az általa épített hangár addig állhat a 
területen, amíg az ingatlan repülőtérként funkcionál. Ha a terület 
tulajdonosa az ingatlan más irányú hasznosítása miatt az építtetőt az 
építmény elbontására kötelezi, úgy az semmilyen kártérítési igénnyel 
nem léphet fel.  
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt a szükséges 
szakhatósági és más engedélyek beszerzésétől és az azokban 
foglaltak betartása alól. A földhivatali ügyintézés és a beruházással 
járó költségek az építtetőt terhelik. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
iratok aláírására. 

 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
Nyolcadik napirend:  
 
Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítésére. 

 
Németi Attila Sándor: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Jónás Kálmán: Soha nem támogat önkormányzati ingatlan eladást. A 
mostani anyagban átlagot számolva kb. 10%-os árcsökkenés van az 
eddigi megkívánt eladási árhoz képest. Utánanézett a KSH adatainak, 
általánosságban 7-9%-kal emelkedtek az ingatlan árak a megyében. 
Nem tartja indokoltnak a további csökkentést. Ha az eddig áron 
kínálnák az ingatlant, az is olcsóbb lenne, mint az átlag. Nem támogatja 
az eladást. Mi szükség az árcsökkentésre?  
 
Lőrincz László: A 2016 évi költségvetés is tartalmazza az ingatlan 
értékesítési soron azokat a bevételeket, amelyeket a képviselő-testület 
erre az évre elfogadott. Úgy gondolja, nekik kötelességük a legjobb 
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tudásuk szerint ezeknek az elvárásoknak megfelelni a bevételek 
vonatkozásában is. Az ingatlanok újraértékelésére azért került sor, mert 
már régóta eladásra várnak, több alkalommal meghirdetésre kerültek, 
érdeklődő sem volt irántuk. Ennek két oka lehet: vagy az ingatlanpiacon 
nem keresik most az ingatlanokat, vagy magas a korábban 
megállapított forgalmi értékük. Ezért készítettek új szakértői 
véleményeket, amelyek valóban 10%-kal alacsonyabbak, mint a 
korábbi árak. Ez nem azt jelenti, hogy ezeken az árakon kerülnek 
értékesítésre, hanem ilyen áron lesznek meghirdetve árverésre. Ha lesz 
ajánlat, akkor el lehet adni. Az ingatlanok árát alapvetően a piaci árak 
határozzák meg, ezek ebben a formában tükrözik igazából az 
ingatlanok piaci forgalmi értékét.  
 
Máté Lajos: Ingatlan ügyekben rendre előjön az a vád, hogy az 
Összefogás képviselői kiárusítják az önkormányzati vagyont. Most 
megint egy ilyet érez Jónás képviselőtársa hozzászólásában. Úgy 
gondolja, az ingatlanokkal kapcsolatosan felelős gazdálkodás folyik és 
nem csak elad, hanem vásárol is az önkormányzat, ahogy tette a HM 
üdülő ügyében vagy a Tigáz pálya esetében is, illetve a múltkori ülésen 
vásároltak meg ingatlant az Aqua Palace közelében. Ezek a mostani 
telkek évek óta értékesítésre vannak hirdetve, nem illenek bele a 
városfejlesztési koncepcióba, nincs rájuk alapvetően szükség, nincs 
kereslet rájuk évek óta.   
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté 
Lajos, Marosi György Csongor, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó 
László) és 1 nem szavazat (Jónás Kálmán) mellett támogatta (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  

 
166/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. 
évben az árverésen történő értékesítésre kijelölt ingatlanok eladási 
árát az alábbiak szerint módosítja: 
 

Sorsz. 
Ingatlan Helyrajzi 

száma 
Ingatlan címe 

Ingatlan területe 
(m2) 

Ingatlan bruttó eladási ára 
(Ft.-) 

1. 5592 Hőgyes u. 35. 1201 22 270 000 

2. 7230/2 Sóvágó zug 18. 655 5 000 000 

3. 1206/1 Vadas u. 39/a 634 5 980 000 

4. 2398/1 Szabó László zug 7. 605 26 260 000 

6. 5424 Jókai sor 3. 1134 36 900 000 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
utasítja a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalt az árverések és 
pályázati eljárások lebonyolítására, és az adásvételi szerződések 
előkészítésére.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
iratok aláírására. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
Kilencedik napirend:  
 
Beszámoló a 2016-ban elvégzett felújítási, beruházási munkákról. 
 
Németi Attila Sándor: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Marosi György Csongor:: A gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Németi Attila 
Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  

 
167/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. évi beruházásokról és felújításokról készült beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő:  - 
Felelős:   -  

 
Tizedik napirend:  
 
Előterjesztés I. világháborús hadisírok felújítása pályázatról. 

 
Németi Attila Sándor: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Jónás Kálmán: Ha jól látja, 16 darab hadisírról beszél az anyag. A 
pályázat előkészítésére 1 millió forint keretösszeget biztosít az 
önkormányzat. Nem lehetne-e ezt az 1 milliót átutalni a Városgazdának, 
hogy ők újítsák fel ezt a 16 hadisírt? Ilyen esetben hogyan történik a 
keretnek a felhasználása?   
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A pályázatot az iroda készíti el. Az 
előkészítési költségként meghatározott keretösszeget a műszaki 
dokumentációra kívánják fordítani, amely dokumentáció meghatározza 
az elvégzendő feladatokat, hiszen ez alapján lehet benyújtani a 
pályázatot. Ennek a költsége elszámolható lesz a pályázatban.  
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Jónás Kálmán: Miért nem járható az az út, hogy a Városgazdának 
utalják át a pénzt és akkor pályázatra sem lenne szükség?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Úgy járnak el, ahogyan a képviselő-testület 
dönt. Ha támogatja a pályázatot, akkor benyújtják, ha Jónás képviselő 
úr javaslatát támogatja, akkor annak megfelelően járnak el. Nem 
egyeztetett Nyéki úrral abban a kérdésben, hogy pályázat nélkül 1 millió 
forintból fel tudják-e újítani a sírokat.  
 
Kocsis Róbert: Javasolja, amennyiben nem nyerne ez a pályázat, 
akkor az önkormányzat erre a célra áldozzon hasonló összeget.  
 
Dr. Sóvágó László: Legyenek optimisták, hogy nyer a pályázat.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Németi Attila 
Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  

 
168/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
támogatja a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum által kiírt, a „Magyarországon található I. világháborús 
hadisírok és emlékművek felújítása” témában pályázat benyújtását. 
A 2016. évi költségvetés tartalékkeretének terhére a pályázat 
benyújtásához szükséges előkészítési költségre nettó 1 MFt 
keretösszeget biztosít. 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
Tizenegyedik napirend:  
 
Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati 
rendelet módosítására. 

 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális és sport bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta a javaslatot.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság is megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta a javaslatot.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Németi Attila 
Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
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támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő 
rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

19/2016. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 
a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) 
bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a.) és h.) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Ügyrendi 
Bizottságának véleményének kikérésével - a helyi sajátosságok és 
igények, az önkormányzat önálló gazdálkodása megteremtésének, 
valamint az egyes adóalanyok teherviselő képességének figyelembe 
vételével az alábbi rendeletet alkotja a helyi adókról szóló 22/2012. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában: 
 

1. § 
 
(1) A helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés a./ pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„a./ a nem lakás céljára szolgáló építmény esetén 500,-Ft/m2, ha az 
építmény szállásépületnek vagy üdülőnek minősül, vendéglátás vagy 
iroda céljára szolgál, minden más esetben 200,-Ft/m2,” 
 
(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„(2) Az adó mértéke az önkormányzat belterületi határain kívül 250,-
Ft/m2, ha az építmény szállásépületnek minősül, vendéglátás vagy 
iroda céljára szolgál, 200,-Ft/m2, ha üdülőnek minősül, minden más 
esetben 100,-Ft/m2.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. § Az önkormányzat belterületi határain belül 500,-
Ft/fő/vendégéjszaka.” 
 

3. § 
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Jelen rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 
 

Tizenkettedik napirend:  
 
Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. Felügyelő 
Bizottságának ügyrendjére. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István vezérigazgató.  

 
Németi Attila Sándor: A felügyelő bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  

 
169/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a 
társaság Felügyelő Bizottságának ügyrendjét jóváhagyja. 
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
Tizenharmadik napirend:  
 
Tájékoztatás a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
állami számvevőszéki ellenőrzéséről. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István vezérigazgató.  

 
Antalné Tardi Irén: Felhívja a figyelmet arra a pontra, miszerint a 
tulajdonosi joggyakorlás eszköztárának bővítésére van lehetőség. A 
későbbiekben tegyenek erre kísérletet.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Németi Attila 
Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  

 
170/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Állami Számvevőszék elnökének a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodási közfeladata 
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ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének 
ellenőrzésével kapcsolatosan megküldött figyelemfelhívásában 
foglaltakat tudomásul veszi.  
A képviselő-testület a tulajdonosi joggyakorlás javasolt elemét 
elfogadja, és a jövőben alkalmazza.  

 
Határidő: 2017. május 31., illetve folyamatos  
Felelős: Nyéki István vezérigazgató  

 
Tizennegyedik napirend:  
 
Előterjesztés gazdátlan galambokkal kapcsolatos intézkedésekről. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egy módosító javaslatot fogadott el. A határozati 
javaslat utolsó bekezdése módosulna: „Mivel a gazdátlan galambok 
szakszerű befogására és áttelepítésére jogszabály ilyen feladat- és 
hatáskört nem ír elő, ezért az érintett ingatlanok tulajdonosai 
szüntessék meg a gazdátlan galambok szaporodásának, fészekrakási 
lehetőségeinek feltételeit.” Ezt egyhangúlag támogatta a bizottság.   
 
Holoda Attila: Köszöni az alapos munkát. Minden magyar városnak 
akut problémája a galambokkal való küzdelem. Rengeteg jogszabály 
miatt nem egyszerű ez a kérdés. Azt is látni kell, hogy azok számára, 
akik ezt megszenvedik, sokkal nagyobb probléma, mint sem túllépjenek 
rajta. Örül annak, hogy történik intézkedés, de látható, hogy ez túllép az 
önkormányzat és a testület hatáskörén. Hangsúlyosan felhívja mindenki 
figyelmét, hogy a lakóközösségek jelezzék azoknak a lakóknak, akik 
sportot űznek abból, hogy etetik ezeket az állatokat, hogy milyen 
veszélyesek ezek az állatok, milyen betegségeket terjesztenek. Vannak 
olyan területek, amelyek közterületek, itt kéri, hogy a Városgazda 
fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy ezek a területek legyenek 
rendszeresen takarítva.  
 
A képviselő-testület a módosított határozati javaslatot 10 igen szavazat 
(Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  

 
171/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gazdátlan galambokkal kapcsolatos intézkedésekről tett 
előterjesztésben foglalt tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
Mivel a gazdátlan galambok szakszerű befogására és áttelepítésére 
jogszabály ilyen feladat- és hatáskört nem ír elő, ezért az érintett 
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ingatlanok tulajdonosai szüntessék meg a gazdátlan galambok 
szaporodásának, fészekrakási lehetőségeinek feltételeit.  

 
Határidő: 2016. december 15. 
Felelős: jegyző, eseti munkacsoport vezetője 

 
Tizenötödik napirend:  
 
Előterjesztés Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium 
intézményvezetője további megbízásának véleményezéséről. 

 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális 
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazat, 2 
tartózkodás mellett támogatta. A két tartózkodó azon a véleményen 
volt, hogy meg kellene hallgatni a pályázót.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Németi Attila 
Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  

 
172/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium intézményvezetőjének 
ismételt megbízásával kapcsolatban nem él véleményezési jogával.  
 
Határidő: 2016. november 17. 
Felelős: jegyző 

 
Tizenhatodik napirend:  
 
Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységének 2016. 01-
03. hó mérleg- és eredmény kimutatásáról. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István vezérigazgató.  

 
Nyéki István: Elnézést kér, hogy ilyen későn került a testület elé az 
anyag, de tegnap kaptak egy felhívást, melyben tájékoztatták, hogy 
lehetőség van a 2015 évi és a 2016. első negyedévi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás veszteségének mérséklésére 
pályázatot benyújtani. A határidő november 21-e, hétfő. A 21 
benyújtandó dokumentum és melléklet között szerepel kettő, amelyhez 
a tulajdonos önkormányzat elfogadó nyilatkozatát is mellékelni kell. 
Ezek közül az egyik 2016 első negyedévének eredmény kimutatása, a 
másik pedig a főkönyvi kivonat. Az eredmény kimutatásból látható, 
hogy 3,5 millió forintot kicsit meghaladó veszteség keletkezett a 
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hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból. A főkönyvi kivonat pedig 
mutatja, hogy az első negyedévben 21,5 millió forintos veszteség 
keletkezett. A pályázat arra ad lehetőséget, hogy az előző évben 
keletkezett 20 millió és a mostani 3,5 milliós veszteség részben vagy 
egészben pályázati pénzből finanszírozható legyen. Kéri, hogy fogadja 
el a testület a két határozati javaslatot.   
 
Antalné Tardi Irén: Az első negyedévre vonatkozó eredmény 
kimutatást megtárgyalta-e a felügyelő bizottság?  
 
Nyéki István: Nem tárgyalta meg a FEB, hiszen nincs olyan 
kötelezettsége, negyedévente ágazati szinten eredmény kimutatást 
kelljen készíteni. Ezt most a pályázat miatt kellett elkészíteni. A FEB az 
éves mérleg- és eredmény kimutatást tárgyalja meg, amely nélkül a 
tulajdonos nem is dönthet annak elfogadásáról.  
 
Dr. Sóvágó László: Amikor majd megkapja a cég az elvégzett 
munkáért járó díjazást, akkor ki igazolja, hogy mennyit szállítottak?  
 
Nyéki István: Az önkormányzat igazolja le, hogy elvégezték ezt a 
szolgáltatást.  
 
Dr. Sóvágó László: Az NHKV Zrt-nek van joga kétségbe vonni a 
leszállított mennyiséget?  
 
Nyéki István: Biztos van joguk, de ez elképzelhetetlen, mert adatbázis 
áll rendelkezésre, amelyben benne van minden fogyasztó a nála lévő 
edényzetmérettel együtt.  
 
Dr. Sóvágó László: November 16-án látott napvilágot ez a pályázat és 
21-én már be kell nyújtani. Láthatja a lakosság, hogyan gondolja a 
kormány ezt. Ebben a rövid határidőben benne van egy hétvége is. Aki 
azt gondolja, hogy ezt a pályázatot ennyi idő alatt teljesen felkészülten 
be lehet nyújtani, az nagyon felbecsüli az önkormányzatokat. Vagy 
fogalma sincs arról, mit csinál, vagy pedig a teljes szakszerűtlenség 
jeleit mutatja. Ez a szemétszállítás tényleg a bohózat jeleit mutatja. A 
második negyedévre vonatkozóan megkapta a lakosság a díjakat. Még 
mindig nincs harmadik negyedévi számla, ami már elmúlt ugye. Április 
1. óta az államnak fizetnie kellene a Városgazda munkájáért, de azóta 
egy fillért nem kaptak. Ha valaki valamit elvégez, annak jár a pénz. A 
Városgazda ezt a munkát elvégezte, akkor jár neki a pénz. Nem olyan 
pályázatokat kell kiírni, amelyeket szubjektív mérlegelés alapján 
eldöntenek és esetleg adnak támogatást. A szemétszállítást a 
Városgazda megfelelő módon, a rendelkezésre álló eszközökkel 
elvégzi, ezért nekik ez a pénz jár. Ezt nem lehet közpénzből 
finanszírozni folyamatosan. Másfél évig készültek ennek a rendeletnek 
a bevezetésére, ennek ellenére ez az idő nem volt elegendő arra, hogy 
rendet tegyenek. Országgyűlési képviselő úr a júliusi ülésen azt 
mondta, hogy ezt a problémát nem ismeri. Minden szoboszlói polgárnak 
tudnia kell, hogy közpénzből tartják fenn a hulladékszállítást és a 
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Városgazda tisztességes munkájának köszönhetően. Ezt minden 
alkalommal el fogja mondani, mert ilyet nem lehet csinálni.  
 
Nyéki István: Sajnos egyetért a Polgármester Úr által elmondottakkal, 
csak egy dolgot kíván pontosítani: ez a veszteség finanszírozás, 
amelyről szól a pályázat, még arra az időre vonatkozik, amikor még 
nem ez a mostani hulladékszállítási rendszer állt fenn, hanem a 
korábbi.      
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Németi Attila 
Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő 
határozatokat hozta:  

 
173/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója, a 
társaság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységének 
2016. 01. 01. – 03. 31. közötti időszakra készült eredmény 
kimutatását – 3.555.604 Ft üzemi (üzleti), adózás előtti eredménnyel 
(veszteség) elfogadja.  
 
Határidő:   - 
Felelős:     - 
 
174/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója, a 
társaság tevékenységének 2016. 01. 01. – 03. 31. közötti időszakra 
készült főkönyvi kivonatát 21.584.395 Ft veszteséggel jóváhagyja.  
 
Határidő:   - 
Felelős:     - 

 
Kérdések:  
 
Majoros Petronella: A közelmúltban megújult a Művelődési Központ és 
annak környezete, azonban nem rendeződött egy, a téren található 
alkotás sorsa, Szabó László szobrászművész alkotása régóta méltatlan 
módon ékesíti a teret. Egyelőre nem született megoldás. Most, hogy a 
karácsonyi adventhez készülődnek, két faház közé szorult a szobor, 
még méltatlanabb lett a helye. Az alkotás az önkormányzat tulajdonát 
képezi. Kéri az illetékes irodát, keressen hozzáértőket annak 
érdekében, hogy ennek a szobornak a végleges helyét ezen a 
területrészen megtalálják, méltóképpen díszítse a város közterét.  
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Varga Imre: A Művelődési Központban kiállító művészek 
véleményezték ezt a dolgot, van javaslatuk arra vonatkozóan, hogyan 
helyezzék el a szobrot, bizonyos költségek társulnak ehhez, egy 
magasabb talapzatra kellene elhelyezni, fordítani az állásán, középre 
helyeznék ki. Ehhez át kellene rendezni a padokat és az ott lévő 
vendéglátó egység kerthelyiségét is. Érdemes lenne bizottsági ülésen 
tárgyalni és a következő évi költségvetésbe betervezni a talapzat 
költségeit.  
 
 
 
 
A képviselő-testület ülése 15.00 órakor befejeződött.  

 
 

K.m.f. 
 

 
      Dr. Sóvágó László      Dr. Vincze Ferenc 

polgármester                                             jegyző 
 

 
 
 
 
 

 


