
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2015. december 17-én 14.00 órakor kezdődött 
nyilvános üléséről. 
 

Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Holoda Attila 
alpolgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János képviselők, Dr. Vincze 
Ferenc jegyző, Dr. Sléder Tamás aljegyző, Lőrincz László gazdasági 
irodavezető, Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök, Kunkliné Dede Erika 
egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, Varga Imre humán-
közszolgáltatási irodavezető-helyettes; dr. Korpos Szabolcs technikus, 
Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető, valamint érdeklődő állampolgárok. 

 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirend 
elfogadását és megtárgyalását javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy 
két előterjesztés kerüljön le a napirendről, a 2. sz. előterjesztést a 
bizottságok tárgyalták ugyan, de az volt a vélemény, hogy ne tárgyalja 
a testület, a 15. sz. előterjesztés pedig véletlenül került a meghívóba.  
 
Jónás Kálmán: Ügyrendi javaslata van: a 24. sz. előterjesztést kéri 
előre venni, mivel egyéb elfoglaltsága miatt 17.30-kor el kell mennie és 
fontosnak tartja ezt az előterjesztést megvitatni.  
 
Dr. Sóvágó László: Nem hinné, hogy addig elhúzódik az ülés, mivel a 
vitásabb napirendeket már megtárgyalták a bizottságok.  
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását 
az elhangzott módosításokkal együtt 11 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
208/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat: 
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 
Előadó: jegyző 

 
2. Előterjesztés vezérigazgatói tisztségek betöltésére vonatkozó 
pályázati kiírások elfogadására. 
Előadó: polgármester 
 
3. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára. 
Előadó: jegyző 
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4. Javaslat Hajdúszoboszló 2016. évi költségvetésének 
megállapítására. 
Előadó: polgármester 
 
5. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 
6. Előterjesztés Hajdúszoboszló gyógyhelyének fejlesztésére. 
Előadó: polgármester 
 
7. Előterjesztés a városi köztemetőben található családi sírbolt 
védetté nyilvánítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
9. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés Tigáz Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok 
megvásárlásáról. 
Előadó: polgármester 
 
11. Javaslat rendelet alkotásra a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítésről. 
Előadó: jegyző 

 
12. Javaslat iskola-fogorvosok ellátási területének módosításáról. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
13. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
módosítására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
14. Javaslat helyi adózással kapcsolatos rendeletek megalkotására. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
15. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) 
önkormányzati rendelet módosítására. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
16. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
17. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról. 
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Előadó: jegyző 
 
18. Előterjesztés a gazdátlan galambokkal szemben szükséges 
intézkedésekről. 
Előadó: jegyző 
 
19. Előterjesztés a képviselő-testület 2016. évi munkatervének 
meghatározására. 
Előadó: polgármester 
 
20. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
21. Válasz interpellációra önkormányzati tulajdonú ingatlanon történt 
beavatkozással kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
22. Válasz a szabadtéri színpad statikai felülvizsgálatával kapcsolatos 
kérdésre. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés települési rendszeres gyógyszertámogatás ügyében 
benyújtott fellebbezés elbírálására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

Első napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nagy Csaba belső ellenőr.  

 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

209/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeire 
vonatkozó 2016. évi ellenőrzési tervet jóváhagyja.  
(1. sz. melléklet: 2016. évi belső ellenőrzési terv)  
A tervben foglaltak év közbeni változásának jóváhagyását a 
Gazdasági Bizottság végzi. 
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Felelős: Polgármester 
Közreműködő: Jegyző, Belső ellenőrzési vezető 
Határidő: 2016. december 31. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 2016. évi ellenőrzési tervet 
jóváhagyja. (2. sz. melléklet: 2016. évi belső ellenőrzési terv)  
A tervben foglaltak év közbeni változásának jóváhagyását a 
Gazdasági Bizottság végzi. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködő: Jegyző, Belső ellenőrzési vezető 
Határidő: 2016. december 31. 

 

Második napirend:  
 
Dr. Vincze Ferenc: Ezt a napirendet tárgyaló két bizottság együttes 
ülésén vetődött fel és került egyhangúlag elfogadásra mindkét pályázati 
felhívásban a pályázati feltételek alábbi változtatása: a 3. pont harmadik 
felsorolása módosul „szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség”-re; 
a negyedik sorban pedig „közszolgáltató” helyett „közigazgatási szerv” 
kerül be.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági és turisztikai bizottságok 
megtárgyalták és egyhangúlag támogatták a módosított előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta a módosított előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

210/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság és a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és 
Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
határozott idő lejárta miatt megüresedő vezérigazgatói álláshelyeire 
nyilvános pályázatot ír ki az előterjesztés mellékletét képező 
pályázati felhívások szerint.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívásoknak a város 
közigazgatási honlapján és a Hajdúszoboszló városi lapban, továbbá 
egy rövidített pályázati felhívásnak a Hajdú-Bihari Naplóban történő 
megjelentetésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:   
– a pályázat kiírására: 2016. január 15. 
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– a pályázatok elbírálására: 2016. március 31. 
 

Harmadik napirend:  
 
Antalné Tardi Irén: Nagyon tartalmas anyagot kaptak, a helyi 
esélyegyenlőség valamennyi területére kiterjedő program aktualizálása 
történt meg.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

211/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát jóváhagyja, annak 
intézkedési tervében megjelölt célok végrehajtásával egyetért.  
  
Határidő: 2018. december 31., felülvizsgálatra 2017. december 31. 
Felelős: jegyző 

 

Negyedik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László: A város működtetése ebből a pénzből 2016-ban is 
biztosítható. Nem hinné, hogy lesz olyan intézmény, amely ne tudna a 
jelenlegi szinten működni. Mind az az intézmények fenntartására, mind 
a város működtetésére a feltételek adva vannak. Sok igény 
fogalmazódott meg, a költségvetés viszont nem tartalmazza valamennyi 
fedezetét. 2016-ban új pályázati ciklus indul, a hivatal kész új 
pályázatokra, most is folyik előkészítő munka. Figyelembe véve az 
ország gazdasági teljesítményét, megállapítja, hogy 
Hajdúszoboszlónak az ország első felében kell lenni a rangsorban. Sok 
bizottság, sokszor vitatta meg a költségvetést, a javaslatokat is 
igyekeztek figyelembe venni, de lesz olyan, amely valószínű, nem fog 
többséget kapni. Minden képviselőt konstruktívnak látott a költségvetés 
előkészítésében.  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport, nevelési bizottság megtárgyalta a 
költségvetést, 4 igen és 2 tartózkodás mellett támogatták.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság is megtárgyalta a 
költségvetést, a polgármester úr által elhangzott kiegészítésekkel együtt 
egyhangúlag elfogadásra javasolta. A további módosító indítványokat 
nem támogatta a bizottság.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság hétfői ülésén az eredeti 
előterjesztést tárgyalta és egyhangúlag támogatta azt.  
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Dr. Sóvágó László: Ismerteti azon módosításokat, amelyek beépülnek 
a költségvetésbe: a Puskin utca - Erzsébet utca kereszteződésénél a 
tartalék terhére 6 millió Ft lesz gyalogátkelőhely létesítésére; pontosítja, 
hogy az anyagban szereplő kosárlabdapálya a Szilfákalján lévő 
kosárlabdapálya. A Hősök terén lévő képek helyére terveznek más 
jellegű alkotásokat, egyelőre még nem látszik, mi kerül a helyükre.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen, 1 nem szavazat mellett 
támogatta.  
 
Jónás Kálmán: Nagyon jól előkészített anyagot kaptak a képviselők. 
Egyetlen problémája van a költségvetéssel, hogy néhány olyan 
súlypont került rossz helyre, amit korrigálni kellett volna. Egyetlen 
ellenzéki javaslat sem került be ebbe a költségvetésbe. Mondhatni, ez 
az egyesület költségvetése. Néhány pontot megemlít, amelyek nem 
kerültek elfogadásra: több megkeresést is kaptak, hogy a külterületen 
lakók helyzete nagyon rossz, nem lehet megfelelően közlekedni az utak 
állapota miatt. A „Hősök tere feldíszítése” sorból érdemes lett volna 12 
millió Ft-ot átcsoportosítani a külterületi utak felújításához. Másik 
javaslata a piac lefedése tervének elkészítésére irányult. Ez sem került 
be a költségvetésbe. A 200 millió Ft-os állami támogatás 
szétosztásakor jelezte, hogy a Gábor Áron utca felújításból kimaradt 
150 méteres szakaszának befejezését kiemelt fontosságúnak tartja. A 
felépült görpálya mellé javasolta, hogy minden évben csináljanak egy 
sportcélú létesítményt, a ciklus végére egy komplex sportkomplexum 
jönne létre. Nagy szükség van a dühöngőkre, javaslata volt, hogy 
épüljön a görpálya mellé egy dühöngő, négy kosárlabdapalánkkal. A 
belvárosban épülő dühöngőre szánt 23 millió Ft-ot soknak tartja, ebből 
át lehetett volna csoportosítani.  
 
Harsányi István: A Fidesz-es képviselők időben, megfelelő 
formátumban adtak be javaslatot, de egyik bizottság sem támogatta 
kérelmüket. Egyik javaslatuk a zöldségpiac lefedése tervének 
elkészítése, másik az extrém sportpálya világításának kiépítése 
mintegy 2 millió Ft-ért, illetve 3 darab digitális sebességmérő kiépítése 
a Dózsa György úton 2 millió Ft-ért, valamint a Surányi utcánál a 
galambházak mögött játszótér építése mintegy 10-15 millió Ft-ért. Kéri, 
hogy polgármester úr támogassa javaslatait, hisz ezen a részen lakók is 
a város polgárai, ők is szeretnének fejlesztéseket.  
 
Dr. Sóvágó László: Akár egyet is tud érteni az elhangzottakkal, de azt 
nem tudja ígérni, hogy most megvalósul bármelyik is. A későbbiekben 
sor kerülhet ezekre is.  
 
Kanizsay György Béla: Jónás képviselőtársa hozzászólásához kíván 
reagálni. Tegnap képviselőtársa közzétett egy olyan posztot, amelyben 
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az ő neve is szerepel. Több szempontból is etikátlannak tartja a beírást, 
mivel ő nem tagja annak a zárt csoportnak, ahol közzétette 
képviselőtársa a cikket. Az az összeg, amely jelenleg be van tervezve a 
dűlőutak rendbetételére, valószínűleg elegendő lehet. Polgármester 
úrnak novemberben írt egy levelet, a költségvetés első olvasata után, 
amelyben leírta, hogy a dűlőutak mellett lakóknak tavaly sem sikerült az 
utak javítását elérniük, kérte, hogy az idei évben 3 millió Ft-ot 
ütemezzenek be, ez be is épült a költségvetésbe, amit megköszön. 
Minden képviselőnek lesz saját kerete, semmi nem tiltja, hogy ebből 
átcsoportosítson ezekre a dűlőutakra, ha szükséges. Jövőre 
megkezdődhet a vasúti felüljárók építése, voltak már egyeztetések, és 
lesznek is, ott elhangzott, hogy a forgalom elterelése céljából lehet majd 
lehívni a dűlőutakra is kisebb összegeket.  
 
Dr. Sóvágó László: Nagyon hosszú időnek kell eltelnie, hogy hasonló 
körülmények legyenek a külterületeken, mint a belvárosban. Látványos 
megoldás nem lesz egyik napról a másikra, hosszadalmas folyamat 
inkább lesz. Próbálnak ezen javítani.  
 
Jónás Kálmán: Nem csak a dűlőutakat kívánta abból az összegből 
javítani, hanem a közvilágítást is, mivel nincsenek az utak kivilágítva. 
Ahogy polgármester úr is mondta, éppen azért nem tudjuk az ott lakók 
helyzetét javítani, mert nem rakjuk oda a szükséges forrásokat. Úgy 
gondolja, nem történhetnek addig presztízsberuházások a városban, 
amíg a külterületeken így élnek az emberek.   
 
Marosi György Csongor: Ez a költségvetés ugyanazt a fejlődési 
szintet tudja nyújtani a város lakosságának, mint a korábbi években, 
semmivel sem rosszabb vagy jobb, mint a tavalyi. Említésre került a 
körzete is, tavaly az volt a probléma, hogy a nagyobb gyerekek 
számára nem biztosítanak mozgáslehetőséget, most, amikor 
megtalálják azt a lehetőséget, hogy nagyobb gyerekek számára is 
legyen mozgáslehetőség, akkor ez a probléma. Nem gondolja, hogy a 
hivatal rosszul árazta volna be ezt a beruházást. Minden körzetnek meg 
van a specifikus része, a lakótelepen lakik a legtöbb idős és a legtöbb 
fiatal is. Jövő évben megnézik azt, hogy az idősek számára milyen 
fejlesztési lehetőségek vannak.  
 
Kanizsay György Béla: Jónás képviselőtársa által elmondottakra 
válaszolva elmondta, hogy a vasúti felüljáró megépítésével egy időben 
a Szováti út első pár száz méterén ki lesz építve a közvilágítás, a többi 
részt kell megoldani, de erről döntött már a testület. Az Erdő dűlő elején 
szilárd útburkolat is lesz a közvilágítás mellett.  
 
Jónás Kálmán: Marosi képviselőtársának válaszolva elmondta, hogy 
sehol nem írta azt le, hogy a lakótelepen élők ne jussanak sportolási 
lehetőséghez, ő csak megjelölte azt a forrást, amit erősen túlzónak tart 
és kosárpalánkok kihelyezését javasolta. Kanizsay képviselőtársa által 
elmondottakra reagálva az ő véleménye is az, hogy a fejlesztéseket 
össze kell hangolni a vasúti csomópont átalakításával.  
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Orosz János: A dűlőutak karbantartására fordított összegből az Erdő 
dűlő ominózus részén érdemes lenne évente többször gyalultatni az 
utat az útminőség javulása érdekében. Ez nagy segítség lehet. 
 
Máté Lajos: Évek óta részt vesz a város költségvetésének vitáiban, 
elfogadásában. Mire a testületi ülésre kerül az anyag, több oldalról is 
átnézett, bizottságok által tárgyalt költségvetésről van szó. Nem tartja 
szentségtörésnek, hogy egy-egy képviselő javaslata nem épül be, azzal 
viszont nem ért egyet, hogy a testület ellenzéki és nem ellenzéki 
képviselőkből áll, hiszen mindenki azért ül a testületben, hogy felelős 
döntést hozzon és a város előrébb jusson a fejlődésben. Az ellenzék 
képviselői a korábbi években beépíthették volna javaslataikat, miért 
nem tették meg? Jónás képviselőtársa azt nem mondta el, hogy az 
extrém sportpályára ebben az évben 10 millió forint volt előirányozva, 
ez lett aztán megduplázva. Ő ezt sem gondolja presztízsberuházásnak, 
de sokan annak gondolják. Lehet ezt a vitát tovább boncolgatni, de ez 
így demagóg. Szeretné, ha nem szednék ezt a költségvetést darabokra. 
Javasolja, hogy fogadják el a költségvetést.  
 
Dr. Sóvágó László: Ő sem tud egyetlen presztízsberuházást a 
városban. Az 5 milliárdos költségvetés mellett ez fel sem merülhet. A 
módosító javaslatok is kb. 30-40 millió Ft-ról szólnak.  
 
Majoros Petronella: Megnyugtatónak tartja, hogy a város 
működtetésére, az intézmények fenntartására rendelkezésre áll a 
megfelelő összeg az idei költségvetésben, azt is, hogy 340 millió Ft 
tartalék képződik, amely megnyíló pályázatok esetén önerőként 
szolgálhat. Az intézmények állagmegóvására is jelentős összeg kerül 
idén felhasználásra. Arra azonban nem emlékszik, hogy az ellenzék 
akár egyetlen javaslatát ne támogatták volna, ilyen még sosem fordult 
elő. Nem tettek sok javaslatot, de tehettek volna. Ez a költségvetés 
inkább elfogult, semmint egyezségen alapuló. Így nagyon nehéz a 
közös munkát hatékonyan folytatni. 
 
Dr. Sóvágó László: Hét módosító indítványról van szó, amelyről a vita 
folyik. Néhány tétel nem most lesz megvalósítva, de ebből most nem 
csinálna vitát. Kéri, fogadják el a költségvetést.  
 
A képviselő-testület azt a javaslatot, mely szerint legyen lefedve a 
zöldségpiac, 4 igen (Harsányi István, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella), 5 nem szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, 
Kanizsay György Béla, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 2 
tartózkodás (Marosi György Csongor, Máté Lajos) mellett nem 
támogatta; 
a Bihari-Surányi utcák között játszótér építésére vonatkozó javaslatot 4 
igen (Harsányi István, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella), 6 nem szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Kanizsay 
György Béla, Marosi György Csongor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) 
és 1 tartózkodás (Máté Lajos) mellett nem támogatta; 
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az extrém sportpálya megvilágítására vonatkozó javaslatot 4 igen 
(Harsányi István, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 6 
nem szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, 
Marosi György Csongor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 
tartózkodás (Máté Lajos) mellett nem támogatta; 
három darab digitális sebességmérő kihelyezésére vonatkozó javaslatot 
4 igen (Harsányi István, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella), 5 nem szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Kanizsay 
György Béla, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 2 tartózkodás 
(Marosi György Csongor, Máté Lajos) mellett nem támogatta; 
a külterületi utak karbantartására vonatkozó javaslatot 4 igen (Harsányi 
István, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 5 nem 
szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 2 tartózkodás (Marosi György 
Csongor, Máté Lajos) mellett nem támogatta; 
azt a javaslatot, mely szerint a 23 millió Ft-ból 15 millió Ft-ot 
csoportosítsanak át dühöngő építésére 3 igen (Harsányi István, Jónás 
Kálmán, Majoros Petronella), 6 nem szavazat (Antalné Tardi Irén, 
Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) és 2 tartózkodás (Kocsis Róbert, Máté 
Lajos) nem támogatta; 
 
a 2016. évi költségvetést 8 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos,  Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 3 tartózkodás (Jónás 
Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella) mellett támogatta és a 
következő rendeletet alkotta:  
 
(A költségvetési rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

Ötödik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.   
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város 2015. évi költségvetéséről szóló 
6/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és 
végrehajtásának rendjéről – az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 
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368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és 
felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. 
(XI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (3) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottsága egyetértésével – a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A 2015. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) 
bekezdése az alábbira változik: 
 
„A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés főösszegét 6.853.426 
E Ft-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    5.072.468 E Ft működési célú bevétellel, 
    4.835.881 E Ft működési célú kiadással és 
       236.587 E Ft működési egyenleggel, 
valamint 
 
        930.958 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 
    2.017.545 E Ft felhalmozási célú kiadással és 
            - 1.086.587 E Ft felhalmozási egyenleggel,  
fogadja el.” 
 

2. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. 
január 1-től a 2015. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 

 

Hatodik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László: Ez az előterjesztés nem egy pályázat eldöntése, 
hanem annak megfogalmazása, hogy milyen irányban induljon el a 
munka, nem arról szól, hogy konkrétan mit fog csinálni a hivatal. Ha a 
képviselők többsége az elképzelésekkel egyetért, akkor a hivatal 
tudomásul veszi, hogy az a feladata, hogy ezeknek a megvalósításán 
gondolkozzon és amikor ezek tárgyiasulnak, akkor ismét a testület elé 
kerül az előterjesztés és akkor konkrét dologról fognak dönteni.  
 
Marosi György Csongor: A tegnapi ülésén a gazdasági bizottság és a 
városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság is egyhangúlag elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.  
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Máté Lajos: A turisztikai bizottság is megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést.  
 
Jónás Kálmán: Ha jól értelmezi, ez egy irányvonal, amit itt 
meghatároznak. A határozati javaslatban az szerepel, hogy a Jókai 
sorra tennék át az árusokat. Ezt kissé elhibázottnak tartja. Az árusok 
vevőköre ezzel radikálisan lecsökkenne. A vakparkoló megszüntetése 
is megfogalmazódott az anyagban. Jó megoldás lehetne erre egy 
kisebb tér kialakítása egyforma faházakkal az árusok részére. Ezzel a 
parkok is össze lennének kötve, az árusok kulturált helyen árulnának és 
megszűnnek a vakparkoló.    
 
Dr. Sóvágó László: Az egyeztetéseken ez a téma nem tartozott a vitás 
kérdések közé, senki nem mondta, hogy ne kelljen a két parkrészt 
összekötni. Ez egy egységes, összefüggő, oszthatatlan park lesz. Arról 
volt szó, hogy a fürdő bejárata előtti „kavalkád” hova legyen áthelyezve. 
Volt, aki azt mondta, hogy a buszpályaudvar mellé. Ha a vakparkoló 
meg lesz szüntetve, akkor csökken a parkolók száma, ezért  a többség 
azt mondta, akkor lesz a legkevésbé rongálva a környezet, ha a 
buszpályaudvar és a  4. sz. főút közötti terület lesz kialakítva parkoló 
céljára.   
 
Kocsis Róbert: Azt nem helyesli ebben az előterjesztésben, hogy a 
szóban forgó, városalapítás tiszteletére emelt emlékművet áthelyezzék. 
Nem szokás, hogy emlékműveket eredeti helyükről áthelyezzenek. 
Kétségtelen, hogy ez az emlékmű nem került be a megemlékezések 
sorába. De ezen lehet változtatni más módon. Azt sem helyesli, hogy a 
fürdő parkjába újabb kávézót telepítsenek. Ha már ennek a parknak 
egységes parknak kell lenni, nem feltétlen szükséges egy újabb 
vendéglátóegység kialakítása. Az árusítóhelyek Jókai sorra áttelepítése 
ellen annyi tud mondani, hogy a Jókai sorral jelenleg is éppen az a 
probléma, hogy nem egy forgalmas hely az ottani pavilonok számára.  
 
Dr. Sóvágó László: Úgy gondolja, hogy az emlékoszlop jellegében a 
város központjában sokkal jobban mutat. Az árusítóhelyeknél meg kell 
mondani konkrétan, hogy hova kell tenni, utána lehet róla beszélni. A 
kávézó nem biztos, hogy kávézó lesz, a pályázat kiírása úgy szól, hogy 
ilyen jellegű magántőkét, vállalkozást kell bevonni. Valamit tehát majd 
csinálni kell. Javasolja mindenkinek, hogy nézzen utána, milyen 
bonyolult pályázatról van szó, rengeteg feltételnek, előírásnak kell 
megfelelni. Kéri, egyelőre fogadják el az első lépéseket.  
 
Jónás Kálmán: Nem életszerű az árusok áthelyezése a másik oldalra. 
Ez a javaslata egyébként megfogalmazódott az egyeztetésen is. Új 
szabadtéri színpad építése ebben az előterjesztésben az eredeti 
helyszínen szerepel. Arról lemondott a testület, hogy új helyszínen 
épüljön fel?  
 
Dr. Sóvágó László: Röviden válaszolva igen.   
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Jónás Kálmán: Rendben, de az árusok áthelyezését nem tudja 
támogatni. A vakparkoló ilyen jellegű kialakítását, bokrok beültetését, 
egyforma árusítópavilonok kiépítését viszont támogatja.  
 
Dr. Sóvágó László: Ez a gyógyhely „védett területe”, jobb helyeken a 
védett területről kilométerekre kizárják az ilyen árusítást. Ez nem ide 
való. Nem azt mondja, hogy meg kell tiltani, de nem biztos, hogy ezt a 
vonalat kell erősíteni.  
 
Holoda Attila: A város első írásos emlékével kapcsolatos emlékmű 
teljesen rossz helyen van jelenleg, a gyógyfürdő mellett. A 
városközpontban kellene neki helyet találni, a Kálvin tér rehabilitációja 
kapcsán lesz lehetőség megtalálni a méltó helyét és ezentúl oda kell 
figyelni a megemlékezésre. Az árusítóhelyek áthelyezésével 
kapcsolatosan úgy gondolja, nem a testület feladata eldönteni, hol jó az 
árusoknak, hanem ha eldöntik, hogy a gyógyhelyet fejlesztik, akkor 
ehhez igazodjon a többi rész és ne fordítva.  
 
Jónás Kálmán: Semmi nem akadályozza meg a terület hasznosítóját, 
hogy kézműves termékek árusításáról is szóljon a pályázatok kiírása. 
Ez mindenképpen egy attrakció lenne. Ezen a helyszínen meg lehetne 
valósítani adventi vásárokat is.  
 
Majoros Petronella: A határozati javaslatban az szerepel, hogy az új 
szabadtéri színpad megépítése a jelenlegi helyén történik, ezt 
elhibázott döntésnek tartja, mivel ugyanekkora nézőközönséget tud 
magához csalogatni, mint a mostani, ami nagyon kicsi.  
 
Dr. Sóvágó László: A fürdőbe befelé meg lesz növelve a nézőtér.  
 
Majoros Petronella: Ő is úgy gondolja, hogy a Jókai sor alkalmatlan 
terület az ajándéktárgyak árusítására, nem fognak boldogulni az 
árusok, mivel a vendégek nem fognak átmenni a másik oldalra.  
 
A képviselő-testület azt a javaslatot, mely szerint a bódésor kerüljön 
áthelyezésre a vakparkolóba, 4 igen (Harsányi István, Jónás Kálmán, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 6 nem szavazat (Antalné Tardi Irén, 
Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János József) és 1 tartózkodás (Dr. Sóvágó László) 
mellett nem támogatta; 
az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett támogatta és 
a következő határozatot hozta:  
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212/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért - a jelenlegi helyén - új szabadtéri színpad építésével, a két 
parkrész összevonásával és a park felújításával, a város alapításáról 
emlékező oszlop áthelyezésével, ivókút, kávézó, zenepavilon 
létesítésével, parkolók átépítésével, bővítésével, az ajándék-árusító 
pavilonok Jókai sorra történő telepítésével.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázatok előkészítésénél az elhatározott 
döntéseket vegye figyelembe. A projektek előkészítésére a 
költségvetési tartalékból bruttó 4.000.000 Ft összeget biztosít. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 
 

Hetedik napirend:  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, nevelési, sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Támogatja a javaslatot, a Gáti család régi 
családja a városnak, a közéletben sokáig részt vettek.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

213/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
köztemetőről és temetkezési rendjéről 14/2000. (X.19.) rendelete 8. § 
(3) bekezdése szerint a Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság 
véleménye alapján a köztemető XIII. parcellájának 18. sorában, a 21-
22. helyen lévő Gáti Sándor síremlékét védett sírhellyé nyilvánítja. 
 
Határidő: 2015. december 17., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző, VgNZrt vezérigazgató 

 

Nyolcadik napirend:  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, nevelési, sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 4 igen, 1 nem szavazat mellett nem kívánt állást 
foglalni a kérdésben.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó László), 1 nem szavazat (Kocsis 
Róbert) és 2 tartózkodás (Harsányi István, Majoros Petronella) mellett 
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támogatta a kulturális, nevelési, sport bizottság döntését és a következő 
határozatot hozta:  
 

214/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
általános iskolai körzetek véleményezésével kapcsolatosan nem 
kíván állást foglalni.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 

Kilencedik napirend:  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, nevelési, sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

215/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
1. számú mellékletben kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
 
Határidő: 2015. december 17., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző, intézményvezető 

 

Tizedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság és a városfejlesztési 
bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és a határozati javaslatot 
módosították: „Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vételi szándékát 
jelzi és az ingatlanok vásárlásával kapcsolatos feladatok 
lebonyolításával megbízza a VgNZrt-t.” 
 
Jónás Kálmán: Szeretné ismételten leszögezni, hogy ha végre 
megveszi az önkormányzat ezt a területet, mindenképpen sportcélra 
használják.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta a módosított előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
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216/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 
Debreceni útfélen található 3339 hrsz-ú ingatlan, valamint a Hőforrás 
utcán található 3926 hrsz-ú sportpálya megvásárlására már 
benyújtott vételi ajánlat, a két ingatlanra összesen nettó 45 millió 
Ft+Áfa összegre módosuljon. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vételi szándékát ismét jelzi 
és az ingatlanok vásárlásával kapcsolatos feladatok lebonyolításával 
megbízza a VgNZrt-t.  

 
Határidő: 2016. január 31.  
Felelős:  - VgNZrt vezérigazgatója,  

- jegyző 
 

Tizenegyedik napirend:  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, nevelési, sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
Antalné Tardi Irén: A korábbi évek tapasztalatainak összegzéseként 
lehet tekinteni erre az új rendeletre, amelyben nagyon sok pozitívum 
van. Lehetőség lesz arra, hogy a későbbiekben azok, akik rászorulnak 
és önkormányzati bérlakásban bérleti jogot szereznek, azoknak 
biztosítva legyen a mobilitása, illetve azok a bérleti díjak, a beépített 
garanciák, amelyek szerepelnek a rendeletben, lehetővé teszik azt, 
hogy akik nem kívánják elhagyni a lakásokat, magasabb díj alapján 
vegyék ezt figyelembe. Kategóriába lesznek sorolva ezek a bérlakások. 
Támogatja a rendelet-tervezetet.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  
 
 
(A 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.)  
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Tizenkettedik napirend:  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete  

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról 
szóló 19/2010.( XII. 16.) rendeletének módosítására 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (2) bekezdésének a.) pontjában meghatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 4) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdése 
alapján, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról 
szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottsága egyetértésével az 
egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 
19/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában az 
alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 
19/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § 
szövege az alábbira módosul: 
 
„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata megállapítja, hogy a város 
közigazgatási területén az alábbi 1-7. számú mellékletek szerinti 
utca/ intézmény felosztásban 
1. 4 házi gyermekorvosi /1. számú melléklet/, 
2. 9 felnőtt háziorvosi  /2. számú melléklet/, 
3. 3 felnőtt fogorvosi  / 3. számú melléklet/, 
4. 2 iskola orvosi, 4 részmunkaidős iskolaorvosi /4. számú melléklet/, 
5. 2 iskola fogorvosi és 1 gyermek-fogorvosi /5. számú melléklet/, 
6. 3 iskola védőnői  /6. számú melléklet/, 
7. és 8 területi védőnői körzetben  /7. számú melléklet/, 
történik az egészségügyi  alapellátás.” 
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2. § 
 

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú 
melléklete lép. 
(2) Az R. az 1. számú mellékletet követően kiegészül jelen 
rendelet (2)-(7) számú mellékleteivel, melyek a R. (2)-(7) számú 
mellékleteivé válnak. 

3. § 
 

Záró rendelkezések 
 

Jelen rendelet 2016. január 01. napjával lép hatályba. 
 

Tizenharmadik napirend:  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

217/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés 
módosítását az előterjesztésben foglaltak alapján. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 
                 jegyző 
                 VgNZrt vezérigazgatója 

 

Tizennegyedik napirend:  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő rendeleteket alkotta: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
 Képviselő-testületének 

35/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási 

szabályokról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (24) 
bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
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helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottságának véleményének 
kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
(1) A helyi adókkal, a gépjárműadóval, a talajterhelési díjjal, 
valamint a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóval 
kapcsolatos adókötelezettségek teljesítését az önkormányzati 
adóhatóság (továbbiakban: adóhatóság) felé az önkormányzat 
honlapján közzétett nyomtatványokon kell teljesíteni. 
 
(2) Az adóhatósághoz teljesítendő adókötelezettség az 
önkormányzat által közzétett módon, elektronikus úton is teljesíthető. 
 
(3) Amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be 
elektronikusan a teljesítendő adókötelezettséget, úgy legkésőbb az 
első elektronikus ügyintézés időpontját megelőző munkanapon 
írásban köteles bejelenteni képviseleti jogosultságát az 
adóhatósághoz, illetve azt, hogy a képviseleti jogosultság tartalma 
mely adókötelezettségekre terjed ki. 
 

2. § 
 
(1) Az adóhatóság az adókötelezettségek teljesítéséhez 
nyomtatványt, elektronikus űrlapot rendszeresít. 
 
(2) A rendszeresített nyomtatványon történő teljesítéssel 
azonos értékű, ha az iratot az adózó az önkormányzat honlapján 
közzétett informatikai alkalmazás segítségével tölti ki és állítja elő, és 
a kinyomtatott iratot aláírva az adóhatósághoz benyújtja, illetőleg 
elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül a központi elektronikus 
szolgáltató rendszer útján) küldi meg az adóhatósághoz. 
 

3. § 
 
Jelen rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

36/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 
az adóigazgatási feladatokat ellátó személyek anyagi 

érdekeltségi rendszeréről 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában, valamint 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
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szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Egészségügyi, 
Szociális Bizottságának egyetértésével – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Az érdekeltségi rendszer célja 
 

1. § 
 

Az anyagi érdekeltségi rendszer célja az önkormányzat ügykörébe 
tartozó adók hatékony beszedésének elősegítése, az elérhető 
adóbevételek növelése, az adóhátralékok növekedésének lehetőség 
szerinti elkerülése, az adóellenőrzési feladatok ösztönzése, különös 
tekintettel az adókötelezettségüknek önként eleget nem tevők 
körében az adóforrások szélesebb körű feltárására, az adók 
lehetőség szerinti leggyorsabb eljárásban történő előírására és 
beszedésére. 
 

A rendelet hatálya 
 

2. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed a Hajdúszoboszlói Polgármesteri 
Hivatalban adóigazgatási feladatokat végző, e feladatok ellátásában, 
ellenőrzésében, szervezésében, irányításában személyesen 
közreműködő személyekre, így különösen az önkormányzati 
adóhatóság vezetőjére és helyettesére, a pénzügyi feladatokat ellátó 
szervezeti egység vezetőjére és helyettesére, valamint az 
adófeladatokat közvetlenül ellátó szervezeti egység minden 
dolgozójára. 
 

Az érdekeltségi alap forrásai 
 

3. § 
 
(1) Az érdekeltségi alap képzése az alábbi forrásokból történik: 
 
a./ Az önkormányzat ügykörébe tartozó adókban ellenőrzés során 
jogerősen megállapított és beszedett adóhiány 50 %-a, 
b./ A beszedett bírság és késedelmi pótlék 50 %-a, 
c./ Az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett és az adóügyi 
dolgozók eredményes tevékenysége révén beszedett adótartozás 10 
%-a. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerint képzett érdekeltségi alap éves 
szinten nem haladhatja meg az e rendelet hatálya alá tartozó 
személyeket a 4. § (3) bekezdés alapján megillető érdekeltségi 
jutalék - adót és járulékot is magában foglaló – összegét, kivéve, ha 
az 5. § (5) bekezdésben foglaltak alapján informatikai fejlesztés 
történik. 
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Az érdekeltségi jutalék kifizetésének feltételei és mértéke 

 
4. § 

 
(1) Az érdekeltségi alapból akkor lehet kifizetést teljesíteni, ha 
az évi – előleg esetén félévi - adóbevétel eléri az önkormányzat 
ügykörébe tartozó adók folyó évi (félévi) helyesbített előírás korrigált 
összegének megfelelő (tőke)fizetési kötelezettség 95 %-át. 
 
(2) A folyó évi (félévi) helyesbített előírás korrigált összegének 
megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni a nem jogerős vagy nem 
esedékes előírásokat, a visszatérítés címén előírt, valamint a bíróság 
által felfüggesztett, illetve a csőd- és felszámolási eljárások 
keretében tartozásként nyilvántartott összegeket. 
 
(3) A jelen rendelet hatálya alá tartozó személyeket legfeljebb 
3 havi érdekeltségi jutalék illeti meg, melyet a jogosultaknak a 
teljesítési időszak utolsó havi besorolási alapbérének alapulvételével 
kell elszámolni. 
 
(4) Az érdekeltségi jutalékot két részletben, július 31-ig (előleg), 
illetve az adóévet követő év január 31. napjáig kell kifizetni, feltéve, 
hogy a fedezetéül szolgáló érdekeltségi alap rendelkezésre áll. 
Előlegként legfeljebb a kifizetéskor érvényes alapbér másfélszerese 
kerülhet kifizetésre. 
 
(5) Amennyiben az érdekeltségi jutalék kifizetésére jogosult 
személy a rá vonatkozó jogszabály alapján őt megillető rendes 
szabadságon túl további tizenöt napot meghaladóan munkából távol 
volt, részére csak a jutalék időarányos része fizethető ki. 
 
(6) Az érdekeltségi jutalék az év közben nyugdíjba vonulót is 
megilleti, mértékéről a jegyző jogosult dönteni figyelembe véve a (3) 
bekezdésben meghatározott korlátot is. 
 
(7) A munkaviszony egyéb módon történő megszüntetése 
esetén nem lehet érdekeltségi alapból az érintett személy részére 
jutalékot fizetni. 
 
(8) Az érdekeltségi jutalék fegyelmi eljárás alatt, illetőleg 
érvényes fegyelmi büntetés hatálya alatt álló személy részére nem 
fizethető ki. 

 
Az érdekeltségi alap kezelése 

 
5. § 

 
(1) Az érdekeltségi alapot elkülönítetten kell nyilvántartani. 
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(2) A felhasználható összegeket a zárási összesítő, illetve az 
analitikus nyilvántartások összesített adatai tartalmazzák. 
 
(3) Az érdekeltségi alapnak fedeznie kell a jutalékként kifizetett 
összeg adó- és járulékterheit is. 
 
(4) Az érdekeltségi alapból a jutalék (jutalék-előleg) kifizetését 
megalapozott javaslat esetén a jegyző, a jegyző és az aljegyző 
esetén a polgármester engedélyezi. 
 
(5) Érdekeltségi alapból ezirányú Képviselő-testületi döntés 
esetén az adóügyi feladatok hatékonyabb ellátását eredményező 
tárgyi (különösen informatikai) fejlesztések is megvalósíthatók. 
 

Záró rendelkezések 
 

6. § 
 
(1) Jelen rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
az adóügyi köztisztviselői anyagi érdekeltségi rendszerről szóló 
1/1999. (I.28.) számú önkormányzati rendelet. 

 

Tizenötödik napirend:  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

37/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. 
törvény 8. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. 
(V.09.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 
módosítása tárgyában - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Igazgatási, Egészségügyi, Szociális 
Bizottságának véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
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1. § 
 
Az Ör. 2. § (1) bekezdésének c) pontja, a 2. § (1) bekezdésének e) 
pontja és a 2. § (2) bekezdésének d) pontja hatályát veszti. 
 

2. § 
 
(1) Az Ör. 2. § (1) bekezdésének d) pontjának szövege a 
következőre változik: 
 
„d) játszóteret, parkot, ligetet, vagy egyéb zöldterületet 
rendeltetésétől eltérő módon vagy célra használ,” 
 
(2) Az Ör. 6. § d) pontjának szövege a következőre változik: 
 
„d) ebet nem az erre táblával kijelölt helyen futtat.” 
 

Záró rendelkezések 
 

3. § 
 

E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. 
 

Tizenhatodik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A körzet képviselőjeként örül, 
hogy ez a kamera felszerelésre kerül, több fórumon is jelezték, hogy 
éjszakánként rongálások vannak a környéken, a kamerával 
remélhetőleg megoldódnak ezek a problémák.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  

 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

218/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja egy db fix térfigyelő kamera kihelyezését - a város 2015-
ös költségvetésében ezen feladatra biztosított keret terhére - a 
Szilfákalja 18. mögötti részen található játszótér mellé. 
 
Határidő:  2015. december 31. 
Felelős:  jegyző  
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Tizenhetedik napirend:  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

219/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodásának módosító okiratát és a Társulási Megállapodás 
módosításokkal egységes szövegét a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Tizennyolcadik napirend:  
 
Holoda Attila: Köszöni a választ, remélhetőleg a tavaszi időszakra 
megszabadul a város a galamboktól és bízik benne, nem lesznek 
olyanok, akik visszacsalogatják őket.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

220/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gazdátlan galambok ellen lehetséges intézkedésekről tett 
előterjesztést tudomásul veszi. 
Felhatalmazza a Jegyzőt a konkrét intézkedések megtételére, 
együttműködve a helyi vállalkozókkal. 
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenkilencedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: Nem lehetne-e a márciusra tervezett éves 
önkormányzati (köz)beszerzési terv, környezetvédelmi intézkedési terv 
tárgyalását áttenni februárra? A költségvetés is korábban került most 
elfogadásra.  
 
Dr. Sóvágó László: Nincs akadálya.  
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A képviselő-testület az elhangzott módosítással együtt 11 igen szavazat 
mellett (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás 
Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó László), 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 

221/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. 
évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. évi munkaterve 
 
A testületi ülések napirendi pontjai: 
 
JANUÁR: 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában levő 
gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervének megvitatása: 
a) Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 

Zrt. 
b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
Előadók: vezérigazgatók, illetve kft. ügyvezető 
 
FEBRUÁR: 
 
1. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2015. évi tevékenységéről 
Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 
2. Az önkormányzat 2016. évi környezetvédelmi intézkedési, 

valamint (köz)beszerzési tervének meghatározása 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő, illetve aljegyző (közbeszerzési 
referens) 
Megtárgyalja: -  Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság 

- Gazdasági Bizottság 
 
MÁRCIUS: 
 
1-2. A rendőrkapitányság beszámolója, illetve a polgárőrség 
tájékoztatója a város közbiztonságáról, a feladatokról 
Előadó: rendőrkapitány, illetve polgárőr egyesület elnöke 
 
ÁPRILIS: 
 
1. Az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 
beszámolói 2015. évi tevékenységükről (közgyűléseik előkészítése): 
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a) HUNGAROSPA Zrt. 
b) Városgazdálkodási Zrt. 
c) Turisztikai (TDM) Kft. 
Előadó: vezérigazgatók, illetve ügyvezető 
 
2. Jelentés a 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

 
MÁJUS: 
 
Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok 
2015. évi ellátásáról, valamint a járási hivatal tájékoztatója 
ugyanerről 
Előadók:   - jegyző 

- szociális szolgáltató központ vezetője 
- járási hivatal vezetője 

Megtárgyalja: Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 

JÚNIUS: 
 
1. Beszámoló a debreceni katasztrófavédelmi 
kirendeltség/hajdúszoboszlói őrs 2015. évi munkájáról 
Előadó: kirendeltség igazgató 
 
2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 2015. 
évi tevékenységéről 
Előadó: jegyző 
 
3. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2017. évi mértékének 
előzetes megállapítására 
Előadó: aljegyző 
Megtárgyalja: - Turisztikai Bizottság 

- Gazdasági Bizottság 
 

JÚLIUS: 
 
Városi kitüntetések adományozása (zárt ülésen) 
Előadó: polgármester 

 
SZEPTEMBER: 
 
Beszámoló a 2016. évi költségvetés első féléves teljesítéséről 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

 
OKTÓBER: 
 
1. Beszámoló a városi egészségügyi alap- és szakellátás helyzetéről 
Előadó: JEC igazgató főorvosa 
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Megtárgyalja: Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 
2. Általános közmeghallgatás 
 
NOVEMBER: 
 
Beszámoló a 2016-ban elvégzett felújítási, beruházási munkákról 
Előadó: irodavezető-helyettes főmérnök 
Megtárgyalja: - Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság 

- Gazdasági Bizottság 
 
DECEMBER: 
 
1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének meghatározása (az 
állami költségvetés elfogadásától függően) 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
2. A képviselő-testület 2017. évi munkatervének meghatározása 
Előadó: polgármester 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:   polgármester és jegyző  

 

Huszadik napirend:  
 
Máté Lajos: Örömét fejezi ki abban, hogy Hajdúszoboszló több fontos 
díjat is kapott ebben az évben. Legutóbb a szállás.hu-n az Év 
Turisztikai Települése díjat nyerte el, illetve megemlíti, hogy ezen a 
szavazáson az Év Szállodája a Hotel Silver lett.  
 
Majoros Petronella: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya több, állami közúton 
lévő gyalogátkelőhelyet vizsgált és feladatokat jelölt meg a Nádudvari 
úton, illetve a Dózsa György út – Bajcsy Zs. u. kereszteződésében 
található gyalogátkelőhelyre vonatkozóan. Kérdése, hogy a feladatok 
elvégzése az önkormányzatot terheli?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A kötelezés az önkormányzat számára 
érkezett. Az egyik gyalogátkelőhely megvilágítása nem megfelelő, a 
közvilágítás biztosítása pedig önkormányzati feladat. Másik feladat a 
gyalogos járdák csatlakozásának akadálymentesítése, ezt is az 
önkormányzatra hárította a fogyasztóvédelem.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
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222/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két 
ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
  
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Huszonegyedik napirend:  
 
Antalné Tardi Irén: Nem fogadja el önkormányzati tulajdonú ingatlanon 
történt beavatkozással kapcsolatos interpellációjára adott választ. Nem 
lát a válaszban további intézkedésekre utalást. A későbbiekben azt kell 
szem előtt tartani, hogy minden egyes feladatnál be kell tartani a 
kötelező sorrendet. Egy építési beruházásnál tulajdonosi hozzájárulás, 
építési engedély kiadása szükséges, és amennyiben ez önkormányzati 
feladat, akkor az önkormányzatnak kell elvégeznie. Erre pedig forrást 
kell biztosítani, de a jövő évi költségvetésben erre nincs fedezet. 
Amennyiben a testületnek szándéka van arra, hogy közutat építsen és 
fejlessze azt az ipari területet, akkor jelentős forrásokat kell 
átcsoportosítani.  
 
A képviselő-testület 2 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla), 5 
nem szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Orosz János) és 3 tartózkodás (Jónás Kálmán, 
Majoros Petronella, Dr. Sóvágó László) mellett nem fogadta el a választ 
és a következő határozatot hozta:  
 

 223/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
fogadja el Antalné Tardi Irén önkormányzati tulajdonú ingatlanon 
történt beavatkozással kapcsolatos interpellációjára adott választ. A 
választ kivizsgálásával megbízza az önkormányzat városfejlesztési, 
mezőgazdasági bizottságát.  
 
Határidő:  - 
Felelős:  bizottsági elnök  

 

Huszonkettedik napirend:  
 
Jónás Kálmán: Elfogadja a szabadtéri színpad statikai 
felülvizsgálatával kapcsolatos kérdésére adott választ. Örömmel veszi 
tudomásul, hogy megrendelésre került a statikai felülvizsgálat, ez 2016. 
elején már ismert lesz a testület előtt. Ennek ismeretében még lesz 
lehetőség beavatkozások elvégzésére, amennyiben szükséges.  
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Interpellációk:  
 
Máté Lajos: Egy márciusi interpellációját ismételné meg, amelyre 
áprilisban kapott választ, amit elfogadott. Az Orgona u. 18. szám alatti 
befejezetlen társasházzal kapcsolatos az interpellációja. Semmi 
változás nem történt március óta. Hiába kapott engedélyes tervet a 
jelenlegi tulajdonos, az építkezést nem kezdte meg, kerítés nincs, 
hajléktalanos költöztek be. Egész nyáron jellemzőek voltak az áldatlan 
állapotok. Információi szerint azóta az ingatlant eladta a tulajdonos. 
Kéri, hogy a jövő évi szezonra valami előre mozdulást mutasson az 
ügy. Vizsgálja meg a hivatal az ingatlan hátterét és intézkedjen.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ az interpellációra.  

 
A képviselő-testület 15.52 órától zárt ülésen folytatta munkáját.  

 
K.m.f. 

 
 

 
      Dr. SóvágóLászló      Dr. Vincze Ferenc 

polgármester                                             jegyző 
 


