
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2011. augusztus 25-én 14.00 órakor kezdődött 
rendkívüli nyilvános üléséről.   
 
Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Jenő, 

Majoros Petronella, Kanizsay György Béla, Harsányi 
István, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Radácsi 
Gusztáv, Kocsis Róbert, Tóth Attila, Örvendi László 
képviselők, Dr. Vincze Ferenc jegyző, Márton Gábor 
technikus, Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető és 
érdeklődő állampolgárok.  

 
Dr. Rácz Tiborné képviselő asszony hiányzott az ülésről.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirendek 
megtárgyalását és elfogadását javasolta.  
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 
10 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Harsányi István, 
Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Marosi György 
Csongor, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő 
napirendet fogadta el:  
 

Napirend:  
 
1. Előterjesztés állásfoglalás adására a távhőszolgáltatás díjainak 
miniszter általi megállapításához 
Előadó: Közüzemi Kft. igazgatója 
 
2. Előterjesztés TDM fejlesztési pályázat benyújtására 
Előadó: Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 

Első napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Közüzemi Kft. 
ügyvezető igazgatója.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Harsányi István, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Radácsi 
Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, 
Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
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 171/2011. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 
Magyar Energia Hivatal kérése alapján javasolja, hogy a 
Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. által szolgáltatott távhő lakossági 
ára 2011. október 1-től a következők szerint kerüljön 
megállapításra: 
 

- lakossági hődíj:                                 3.823,- Ft/GJ + ÁFA 
- alapdíj               

- fűtésre:                                                348,- Ft/lm3/év + ÁFA 
- használati melegvízre:                             52,- Ft/lm3/év + ÁFA 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   ügyvezető igazgató  
 
 

Második napirend: 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Kabály Zsolt, a TDM ügyvezetője.  
 
Dr. Sóvágó László: Javasolja, hogy először Máté Lajos, a 
Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete elnökeként mondja el, mi 
történt az egyesület legutóbbi ülésén.  
 
Máté Lajos: Hosszas előkészületek előzték meg ezt az előterjesztést. 
Az idei évben a második beadási határidő szeptember 6-a, ezért volt 
szükség rendkívüli ülés megtartására. Az utolsó beadási lehetőség 
december 31., ezt különböző okok miatt nem támogatta korábban a 
turisztikai bizottság és a pályázatot előkészítő munkacsoport sem, mert 
félő, hogy esetleg zárolják a pályázatot, elfogy a pénz, illetve tavaszra 
húzódhat a támogatói szerződés aláírása. Az előkészítő munkacsoport 
a nyáron folyamatosan tárgyalt, ülésezett. Technikailag elég rossz a 
pályázat, szigorú belső arányokat, nehezen értelmezhető kereteket 
tartalmaz. A maximális marketing-előny elérése érdekében a 
városmarketingre fordítható kereteket meg kellett növelni, ehhez 
azonban 60 millió Ft-os infrastruktúra-fejlesztési részt kellett 
hozzátenni. Ez a rész megosztotta a TDM-tulajdonosokat. Ha 
infrastruktúra-fejlesztés kerül be a pályázatba, az óhatatlanul 
városfejlesztési célokat is szolgál. Ez egyrészt könnyebbség a szakmai 
szervezeteknek, hiszen az önerőt nem nekik nem biztosítani, hanem a 
városnak, ám megosztott volt a szakma a tekintetben, hogy mennyiben 
kell egy turisztikai témájú pályázat kapcsán térkőburkolatot cserélni, 
illetve olyan egyéb beruházásokat végezni, amelyek aktiválása és 
használata a TDM-nél történik és városi tulajdonban vannak, és 
mennyiben szolgálja ez hosszú távon a TDM fenntarthatóságát. Ennek 
az lett a következménye, hogy a Vendéglátó Egyesület ülésén, ahol az 
57 tagból csak 17-en jelentek meg, kialakult egy olyan hangulat, 
amelyben nem ellenezte az egyesület néhány tagja a pályázaton 
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indulást, illetve a műszaki tartalmat, de teljes mértékben nem tudott 
azonosulni szerkezetével.  További egyeztetéseket célszerű folytatni 
annak érdekében, hogy szakmán belül is teljes mértékben 
egyetértsenek a tartalmat illetően,  remélhetőleg ezt a képviselő-testület 
is támogatja. Az is elhangzott, hogy 40%-os önkormányzati tulajdon 
mellett gyakorlatilag amit a testület nem támogat, az nem is valósulhat 
meg. Az egyesület döntése szerint mindenképpen indulni kell a 
pályázaton, de finomítani kell a pályázat tartalmán az infrastruktúra-
fejlesztési részben.  
 
Dr. Sóvágó László: Érdemi vitába nem kellene most bocsátkozni. Ha a 
szakma sem tud egységesen állást foglalni, nem kellene most a 
testületnek dönteni. Elméletileg a testület hozhat olyan döntést, hogy 
ennek ellenére beadja a pályázatot szeptemberben. Ennek egyetlen 
ésszerűsége az lenne, nehogy pénz hiányában lezárják ezt a csatornát. 
Ha a testület többsége úgy foglal állást, hogy most nem kíván dönteni, 
ez is elfogadható megoldás. Az anyag részletes vitájába most nem 
célszerű belemenni, hisz nem biztos, hogy ilyen formában marad a 
pályázat. Javasolja, hogy most csak arról szavazzon a testület, hogy a 
pályázat végleges lezártáig folytassák az anyag finomítását.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 10 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Harsányi István, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Radácsi 
Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, 
Máté Lajos) szavazat és 1 tartózkodás (Örvendi László) mellett 
támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
 172/2011. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szükségesnek tartja a TDM fejlesztését célzó pályázat további 
előkészítését, egyeztetését és finomítását, amely alapján később 
új előterjesztést kér.  
 
Határidő: folyamatos, illetve 2011. november 30.  
Felelős: Hajdúszoboszlói Turisztikai Kft. ügyvezetője  
 

 
 
A képviselő-testület ülése 14.15 órakor befejeződött.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Sóvágó László     Dr. Vincze Ferenc 
     polgármester                                                                   jegyző 


