
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2016. október 20-án 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, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János 
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. 

 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 
a testület határozatképes, majd javasolta a meghívóban szereplő 
napirendek elfogadását és megtárgyalását. 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) támogatta a javaslatot és a következő napirendet fogadta el:  
 
142/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés a város egészségügyi alap-és szakellátás 
helyzetéről. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
2. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
3. Előterjesztés intézményi átszervezés kezdeményezésére. 
Előadó: polgármester, jegyző 
 
4. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
alapszabályának módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
5. Előterjesztés Bródy Sándor utcai ingatlan megvásárlásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
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6. Előterjesztés Antenna Hungária Zrt. kérelméről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
7. Előterjesztés energiahatékonysági közvilágítás fejlesztési 
projektről és megújuló energiatermelés önkormányzati támogatására. 
Előadó: alpolgármester 
 
8. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására. 
Előadó: jegyző 
 
9. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetői megbízásra kiírt pályázattal kapcsolatos törvényességi 
felhívásról. 
Előadó: jegyző 
 
10. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
11. Válasz kérdésre a parkolás rendjével kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
12. Válasz Jónás Kálmán Képviselő Úr 2016. szeptember 7-i 
képviselő-testületi ülésen feltett kérdéseire. 
Előadó: jegyző 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
KÖZMEGHALLGATÁS 16:00 órától, szükséges ideig. 
 
Első napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Varga Tamás, a Járóbeteg - Ellátó 
Centrum igazgatója.  
 
Kunkliné Dede Erika: A szakbizottsági ülésen a 8. oldal 2 (§) 
bekezdésében a gyógyszertári ügyelettel kapcsolatosan leírtakat Dr. 
Varga Tamás igazgató-főorvos visszavonta, kéri, ennek tükrében 
fogadja el a testület a határozati javaslatot. A családvédelmi szolgálattal 
kapcsolatosan azt a javaslatot teszi, hogy egészüljön ki a határozat a 
következő mondattal: „Ezzel egyidejűleg a városban családvédelmi 
szolgálat újra működjön.” 2007-ig működött a városban, most is van rá 
lakossági igény, a város jogosult is működtetni.  
 
Antalné Tardi Irén: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális 
bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a kiegészítésekkel együtt. A 
költségvetés összeállításakor az elhangzott kérésekre ki kell térni. A 
bizottság egyhangúlag támogatta a kiegészített határozati javaslatot.  
 
Kocsis Róbert: A gyógyszertári ügyelettel kapcsolatos rész 
visszavonása azt jelenti, hogy a Járóbeteg-Ellátó Centrumot semmiféle 
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kritika nem érte az ügyeleti ellátással kapcsolatosan? Tehát e 
tekintetben minden rendben van?  
 
Dr. Varga Tamás: Ez a téma évek óta előkerül. Több alkalommal 
kifejtette már, hogy az ügyelet számára azt jelenti, hogy az ügyeletes 
folyamatosan jelen van a gyógyszertárban. Amikor elolvasta a 
főgyógyszerész asszony beszámolóját, illetve arra a tényre alapozva, 
hogy hozzá az elmúlt egy évben nem érkezett bejelentés, panasz az 
ügyeletre vonatkozóan, megalapozottnak látta, hogy maradjon a 
mostani felállás. Ha ezen változtatni szeretnének, annak komoly 
költségvonzata lenne. Újabb hírek alapján előfordulhat, hogy központi 
költségvetésből az állandó ügyeleti szolgálatot előfinanszírozzák, ha ez 
megérkezik a városba, akkor a kérdés okafogyottá válik.   
 
Majoros Petronella: Az anyag különös figyelmet fordít a szervezett 
szűrővizsgálatokra. Szó van róla, hogy egyre kevesebben vesznek 
részt különböző, elsősorban onkológiai szűrővizsgálatokon, az 
érintettek fele mindössze, pedig ezek a szűrések ingyenesek. Az anyag 
az egészségfejlesztési tevékenységekről is beszámol, arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a felnőtt lakosság körében az ilyen jellegű tájékoztatók 
napvilágot látnak, de az ifjúság körében még gyerekcipőben jár ez a 
tevékenység. A következő évi költségvetésben érdemes betervezni a 
vezető védőnő által leírt kéréseket, úgymint a csecsemő-tanácsadói 
helyiség akadálymentesítését, illetve a csecsemők számára ingyenessé 
tenni a rota és a bárányhimlő elleni oltásokat. Aktuális igény, hogy a 
szabadságolások, helyettesítések ideje jelenjen meg a rendelő 
honlapján, valamint az ügyeleti rend is szerepeljen. Támogatja a 
beszámolót.  
 
Jónás Kálmán: Az anyagban olvasható, hogy a mostani rezidensek 
63%-a külföldön képzeli el a pályáját. Ez egy nagyon rémisztő adat. A 
JEC is küzd a szakorvoshiánnyal. Olyan információi vannak, mely 
szerint a kormány előterjesztést készít a járási központokban a 24, 
illetve 12 órás állandó ügyelet finanszírozására, ehhez elméletileg 
forrást is biztosítanak. Felhívja főorvos úr figyelmét a háziorvosok 
észrevételére az ügyeleti rendszer átalakításával kapcsolatosan.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) támogatta a módosított előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 

143/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2014-2016. év egészségügyi alap-és szakellátás helyzetéről szóló 
átfogó beszámolót az elhangzott módosításokkal elfogadja. 
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Ezzel egyidejűleg Hajdúszoboszlón családvédelmi szolgálat újbóli 
működését támogatja.  
 
Határidő: folyamatos/2018. november 
Felelős:     - 

 
Második napirend:  
 
Antalné Tardi Irén: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális 
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. 
Nagyon részletes, jó anyag készült.  
 
Majoros Petronella: Ez az anyag nagyon komoly szakmai munkát 
takar. Ebben a kistérségben egy jól működő szociális háló van. Az 
anyagban több tájékoztató adat is olvasható. Gratulál az anyagot 
készítőknek.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

144/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
beterjesztett Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepcióját 2016-2020. év vonatkozásában a 
maga részéről elfogadja és javasolja, hogy a Társulási Tanács 
tárgyalás és kiegészítés után azt elfogadni szíveskedjen.  

Határidő: 2016. október 31. 
Felelős:   jegyző 

 
Harmadik napirend:  
 
Antalné Tardi Irén: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális 
bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Módosító javaslat érkezett a 
bizottsághoz, melyet 3 igen szavazat mellett támogattak. A módosítás 
lényege, hogy ne intézményszervezésre kerüljön sor, hanem a meglévő 
HIK-et bízzák meg az új feladatokkal, illetve ennek az intézménynek a 
feladatait csoportosítsák át az új kívánalmaknak megfelelően.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és az eredeti előterjesztést támogatta egyhangúlag.  
 
Kocsis Róbert: A módosító javaslat lesz először feltéve szavazásra?  
 
Dr. Sóvágó László: Igen.  
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Jónás Kálmán: Ő tette a módosító indítványt. Úgy gondolja, a HIK az 
elmúlt időszakban kiválóan teljesítette feladatait. Fölöslegesnek tartja 
az intézménymegszüntetést, egy egyszerű SZMSZ- és 
feladatmódosítással meg lehetne oldani a kérdést. Megfelelő 
szakembergárda van az intézményben. Kéri, hogy az ő javaslatát 
támogassa a testület, ne hagyják veszni a meglévő intézményt.  
 
Dr. Sóvágó László: Nem érti, mit jelent az, hogy „ne hagyják veszni”. 
Mindenkit átvesznek, akinek munkája van és jól végzi azt. Nem érti a 
módosító javaslatot. Nem szereti, ha ijesztgetik az embereket, 
mindenkinek lesz munkája, aki ott dolgozik. Ne tűnjön úgy, hogy az 
önkormányzat akarja megszüntetni az intézményt. Ez egy 
kényszerhelyzet, amit így kíván megoldani az önkormányzat.  
 
Jónás Kálmán: Mi szükség van az intézmény megszüntetésére? Miért 
nem jó az ő javaslata? Lényegesen egyszerűbb lenne a meglévő 
intézményt átalakítani az új feladatok ellátására.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Hajdúszoboszlón az intézmények mindig önállóak 
voltak szakmailag. Amikor a HIK-et létrehozta a képviselő-testület, 
akkor egy lényegesen másabb, tágabb feladatkört kapott. Most az új 
intézmény feladatcsoportját a valamikori GESZ-hez (Gazdasági Ellátó 
Szolgálat) lehet hasonlítani. Tehát megváltozott feladatcsoportban, 
szolgáltató irányban kell, hogy működjön az új intézmény.  
 
A képviselő-testület Jónás Kálmán módosító javaslatát 4 igen (Harsányi 
István, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 7 nem 
szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) 
mellett nem támogatta; az eredeti előterjesztést 11 igen (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 nem 
szavazat (Jónás Kálmán) mellett (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) 
támogatta és a következő határozatot hozta:  

 
145/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben meghatározott feladatokkal egyetért. Felkéri a 
polgármestert és a jegyzőt a Hajdúszoboszlói 
Intézményműködtető Központ megszüntetésével, a 
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény alapításával, a 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda feladatának módosításával 
kapcsolatos előkészítő intézkedések megtételére.  
 
Határidő: az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően  
Felelős: polgármester,  
          jegyző 
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Negyedik napirend:  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

146/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabályának 
módosítását a melléklet szerinti egységes szerkezetben elfogadja. 
 
A képviselő-testület felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert, hogy a 
döntésről értesítse a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. elnök-igazgatóját. 
 
A képviselő-testület felkéri Will Csaba elnök-igazgatót, hogy a 
módosított alapszabályt a Debreceni Törvényszék Cégbíróságára 
nyújtsa be. 
 
Határidő: 2016. október 21. (értesítésre), 
  2016. október 25. (cégbírósági benyújtásra) 
Felelős: Dr. Sóvágó László polgármester, 
  Will Csaba elnök-igazgató 

 
Ötödik napirend:  
 
Orosz János: A város egy igen hasznos területtel gazdagodik. A 
városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság támogatta az előterjesztést.  
 
Jónás Kálmán: A térképen megjelölt területre megkeresték-e a 
tulajdonosokat és kaptak-e választ tőlük?  
 
Lőrincz László: Az előterjesztésben szereplő ingatlan tulajdonosa el 
szeretné adni az ingatlant, ki is van rakva a hirdetés, vele kezdték meg 
a tárgyalásokat. Még egy ingatlan tulajdonosa megkereste az 
önkormányzatot, hogy az építési tilalom miatt ő is szeretné eladni 
ingatlanát, ő ennél lényegesen magasabb árat szeretne érte kapni. Van 
tárgyalás más ingatlan tulajdonosával is.  
 
Jónás Kálmán: Mennyi esélyt lát a hivatal arra, hogy mind a négy 
ingatlant megvásárolja?  
 
Lőrincz László: Ezekre az ingatlanokra elidegenítési és terhelési 
tilalom van bejegyezve, így az önkormányzat egyedüli vásárlóként jöhet 
szóba. A rendezési terv kisajátításra is ad lehetőséget.  
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A képviselő-testület 11 igen szavazat (Harsányi István, Holoda Attila, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Antalné Tardi Irén) 
mellett (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
 

147/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 
figyelembe véve az ingatlanforgalmi szakértői véleményt – 
felhatalmazza a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalt, hogy 
maximum 25.500,- Ft/m2 vételáron megvásárolja a 2496/4 hrsz-ú 
ingatlant. 
  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
iratok, valamint az adás-vételi szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: jegyző 
 

Hatodik napirend:  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Harsányi István, Holoda Attila, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Antalné Tardi Irén) 
mellett (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
 

148/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, a Hrsz:1593 - Csanády téren üzemelő víztorony tetejére 
történő 1 db 40 cm átmérőjű antenna felszereléshez és a szerződés 
módosításához. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
iratok aláírására. 
 
Határidő: 2017. február 15. 
Felelős:   jegyző 

 
Hetedik napirend:  
 
Jónás Kálmán: Az anyagban olvasható, hogy a közvilágításon túl 
milyen szolgáltatásokat képes a lámpatest elvégezni. Mik ezek a 
szolgáltatások? A határozati javaslat második része egy vállalkozó 
bevonását indítványozza. Miért nem az önkormányzat valósítja ezt 
meg?  
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Holoda Attila: Amikor elkezdtek tárgyalni lámpagyártó cégekkel, 
többen jelezték, hogy ezek a lámpák intelligens vezérlővel vannak 
ellátva. Javaslatot kértek a cégektől. A lámpák alkalmasak lehetnek 
arra, hogy akár a közmű leolvasást is ki tudják váltani. A plusz funkció 
még, hogy ezek a lámpák érzékelni tudják, hol-mekkora a forgalom, 
történik-e besötétedés és erre reagálva avatkozzanak be. Jelezték a 
pályázó gyártónak, hogy olyan formában szeretnék kipróbálni ezeket a 
lámpákat, hogy bizonyos utcákban, részterületeken kicserélik és aztán 
megkérdezik a lakosságot, mi a tapasztalat a lámpákkal kapcsolatosan. 
Az önkormányzat is pályázott napelem-farm létrehozására, de az a 
pályázat azt a célt szolgálja, hogy egyes vállalkozások üzleti alapon 
működtessenek ilyen erőmű-farmot. Vannak olyan területek a városban, 
amelyek nem könnyen értékesíthetők, a napelem-farmok 
létrehozásához szükséges földterület biztosításához viszont 
megfelelőek, így az önkormányzat bevételhez is juthat ezen területek 
bérbeadásával. A város támogatja az adott vállalkozást abban, hogy a 
beruházás helyi megvalósításával munkahelyet is teremt.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és támogatta.  
 
Majoros Petronella: A közvilágítás-fejlesztés egyéb kiaknázható 
lehetőségeket is érinthet. Számos településen lehet látni un. intelligens 
gyalogátkelő-helyeket. Szükségesnek tartja, hogy a város tervezzen a 
jövőben hasonló jellegű zebrákat, melyek biztonságosabbá teszik a 
közlekedést. Ez a téma is hozzátartozhat az előterjesztés gyakorlati 
megvalósításához.  
 
Kocsis Róbert: Néhány számra szeretné felhívni a figyelmet az 
anyagban, egyik az áramszámla összege, másik pedig a lámpatestek 
száma. Elsődleges cél kell, hogy legyen az áramszámla összegének 
csökkentése és a lámpatestek cseréje. Így tudja támogatni az 
előterjesztést.  
 
Jónás Kálmán: Van-e már elképzelés arra vonatkozóan, hogy a város 
mely területein képzelik el a beruházások megvalósítását?   
 
Holoda Attila: A megtakarítások egyébként még tovább fokozhatók, ha 
sikerül kiegészíteni egy saját napelemes ellátó rendszerrel, amely 
kifejezetten a közvilágítást látja el. Azt is látni kell, hogy egy ilyen 
beruházás értéke nem olcsó. 9-10 éves megtérülési projektről van szó, 
folyamatosan változnak a technikák is. Ezért is kell óvatosan kezelni az 
energetikai beruházásokat. A területekre visszatérve mérlegelni kell, 
hogy melyiknek, milyen a fekvése. Egyeztetni kell majd a 
vállalkozásokkal. Hat területet azonosítottak be, melyek alkalmasak 
lehetnek erre a célra.   
 
Dr. Sóvágó László: Mivel azt írja az anyag, hogy a város közvilágítása 
jelenleg is korszerűnek mondható, így nem valamiféle kényszerként 
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nehezedik ez a téma az önkormányzatra. Jelzi, hogy hatványozottan 
fogja figyelni ennek a megtérülését.   

 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) 
mellett (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
 

149/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t, hogy a közvilágítás 
korszerűsítésére vonatkozó egyeztetéseket, a lámpatest intelligens 
vezérléseinek kiegészítő funkcióit és egyéb lehetőségeinek 
feltárását, tesztszakaszok kijelölésével és a világításkorszerűsítés 
megkezdésével, majd a tapasztalatok birtokban, az érintett utcák 
lakosainak véleményét is beépítve, tegyen végleges javaslatot a 
közvilágítás teljes korszerűsítésére. 
 
Határidő: 2017. szeptemberi testületi ülés 
Felelős:   vezérigazgató 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elkötelezett a környezetvédelmi beruházások és a megújuló 
energiahordozók széles körben történő elterjesztése iránt. Egyúttal 
támogatni és motiválni kívánja azokat a helyi vállalkozásokat, akik 
ebben az energiatermelő szektorban tevékenykednek. A Képviselő-
testület ennek a szándéknak a megvalósítására megbízza a 
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját a 
napelemes energia termelő egységek létrehozásához szükséges 
földterület biztosítás feltételrendszerének kidolgozásával olyan 
formában, hogy a bevétel arányos járadék formájában történő 
részesedés a város bevételeinek gyarapítása mellett, az eddigieknél 
rugalmasabb lehetőséget teremt ilyen célú beruházások ide 
hozatalához, illetve a piaci termelői és értékesítési kockázat 
megosztásával a város támogatja az adott vállalkozást abban, hogy 
számára egy biztosabban megtérülő beruházás, helyi 
megvalósításával munkahelyet és bevételt teremt a város és saját 
maga számára. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: irodavezető-főkönyvelő 
 

Nyolcadik napirend:  
 
Antalné Tardi Irén: Két rendelet módosításáról van szó az 
előterjesztésben. A bizottság mindkettőt egyhangúlag támogatta.  
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A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében 
eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályáról szóló 
19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, 
Egészségügyi, Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 32. § (3) bekezdésének 
utolsó mondata törlésre kerül. 
 
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
8/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése a 
következőre változik: 
 
„(2) Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 
a) helyi önkormányzat képviselői: 
aa) Hajdúszoboszló Város Polgármestere (elnök), 
ab) az egészségügyi, szociális ügyekben eljáró bizottság elnöke 
(társelnök), 
ac) egészségügyi, szociális ügyekben eljáró bizottság tagjai közül – a 
Bizottság által választott – 1 fő, 
b) a Hajdúszoboszlói Roma Nemzetiségi Önkormányzat - működése 
esetén a - képviselője 
c) a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal részéről az 
egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes (titkár) 
d) az önkormányzat, illetve társulás által fenntartott egészségügyi, 
szociális és gyermekvédelmi intézmények részéről az 
intézményvezetők (3 fő) 
e) önkormányzati közfeladatot ellátó önkormányzati többségi 
tulajdonú gazdasági társaság képviselői (1 fő) 
f) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője 
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g) civil szervezetek 
ga) Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszló Területi Szervezetének 
területi vezetője 
gb) Mozgáskorlátozottak Hajdú- Bihar Megyei Egyesületének elnöke 
gc) Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületének képviselője 
h) Református Egyházközség, Római Katolikus Plébánia, Görög 
Katolikus Plébánia delegáltjai (1-1 fő, összesen 3 fő)” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a hatálybalépést 
követő napon hatályát veszti. 

 
Kilencedik napirend:  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Antalné Tardi Irén: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális 
bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Kocsis Róbert: A határozati javaslatban szerepel, hogy polgármester 
úr megteszi a szükséges intézkedéseket. Pontosan melyek azok az 
intézkedések?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Most csak arról van szó, hogy elindul a folyamat és 
a polgármester a döntésről tájékoztatja majd a képviselő-testületet.  
 
Kocsis Róbert: Eddig a képviselő-testület hozta az ilyen jellegű 
döntéseket. Nem lehet előre tudni, hogy milyen döntés születik. Ha 
polgármester úr dönt, akkor a testületnek ettől kezdve semmi 
beleszólása nincs.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Ha a testület elfogadja a törvényességi észrevételt, 
akkor „utasítja” a polgármestert. A szakképesítéssel kapcsolatos vitatott 
dolgot kell megoldani. Az a javaslat, hogy ne kerüljön bíróság elé, 
hanem a polgármester járjon el a televízió vezetőjével szemben.  
 
Jónás Kálmán: Kissé időhúzásnak tartja az előterjesztést. A 
kormányhivatal állásfoglalása világos. A diploma vagy van, vagy nincs. 
Nem érdemes kockáztatni egy bírósági pert. Kéri, hogy polgármester úr 
az egyetlen lehetséges döntést hozza meg.  
 
Dr. Sóvágó László: A kormányhivatal nem törvényhozó szerv, számos 
alkalommal megváltoztatta a bíróság a kormányhivatal döntését.  
 
Majoros Petronella: Nem az a kérdés, hogy van-e diploma, hanem 
szakirányú szakképesítés nincs. Ezt pedig a kormányhivatal is 
megállapította. Jegyző Úr nagyon ködösen fogalmaz. Miért nem lehet 
korrekten elmondani, miről van szó?   
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Dr. Vincze Ferenc: Eljárás indul, melynek a végéről még nem lehet 
semmit tudni. Keresik a megoldást, hogy a kormányhivatal felhívásának 
is eleget tegyenek és ne menjen bíróságra az ügy.  
 
Kocsis Róbert: Várhatóan meddig fog tartani ez a folyamat?  
 
Dr. Sóvágó László: A januári testületi ülésen tájékoztatást fog adni a 
folyamat addigi eredményeiről.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 
3 tartózkodás (Harsányi István, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert) mellett 
(a döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 

150/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
67/2016. (IV.14.) képviselő-testületi határozatával kapcsolatos 
törvényességi felhívást megismerte és tudomásul veszi. 
A képviselő-testület felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert, hogy a 
törvényességi észrevétellel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő:   2016. október 31., illetve értelemszerűen 
Felelős:       jegyző 

 
Tizedik napirend:  
 
Dr. Vincze Ferenc: A gyógyhelyi pályázatra megérkezett a hiánypótlás, 
remélhetőleg befogadott lesz a pályázat és bírálatra kerül.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

151/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két 
ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
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Tizenegyedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: Elfogadja a parkolás rendjével kapcsolatos 
kérdésére adott választ.  
 
Tizenkettedik napirend:  
 
Jónás Kálmán: Három kérdést tett fel az előző testületi ülésen. Nem 
fogadja el a válaszokat. A lift kérdésével kapcsolatosan a probléma a 
kivitelezésben keresendő. Most örömmel látja, hogy működik a lift. Ezt 
a részét el tudja fogadni, de azt nem, hogy erre másfél évet kellett 
várni. Másik kérdése a művelődési központ teljes nevének kiírásával 
volt kapcsolatos. Jelenleg „Kulturális Központ” név szerepel, de a teljes 
neve a művelődési központnak sehol sem szerepel kiírva. Kéri, legyen 
mindenhol a hivatalos név kiírva. Harmadik kérdése az üvegfelületnek 
nekirepülő madarak problémájával volt kapcsolatos, ezt nyitás óta 
napirenden tartotta. Egy nap alatt meg lehetne oldani ezt a kérdést, egy 
matrica kihelyezésével.    
 
Dr. Vincze Ferenc: A pályázatban közösségi házat kellett létrehozni, 
ezért került a Kulturális Központ elnevezés kiírásra, így kaptak 
többletpontokat. Ki lesz helyezve egy tábla, amelyen a teljes név 
szerepel. A jogszabályok szerint állami támogatást csak akkor kapnak, 
ha könyvtár is szerepel a névben.   
 
A képviselő-testület 9 igen (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), 2 nem (Jónás 
Kálmán, Kocsis Róbert) szavazat és 1 tartózkodás (Majoros Petronella) 
mellett (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta a választ és a 
következő határozatot hozta:  
 

152/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Jónás Kálmán Művelődési Központtal kapcsolatos 
kérdéseire a jegyző által adott válaszokat.  
 
Határidő: - 
Felelős:   -  

 
Kérdések:  

 
Kocsis Róbert: Régóta meglévő probléma volt a Művelődési Házban, 
hogy nem működött a lift, mivel a régi épület pincéjében feljött a víz. 
Jónás Kálmán képviselőtársa kérdésére kapott válaszban olvasható, 
hogy az új épületben is feljön a víz. Kérdése az, hogy sikerült-e a 
problémát a beruházónak garanciálisan megoldani vagy ennek 
költségeit az önkormányzat állta? Miért nem lett nagyobb figyelem 
fordítva a probléma elhárítására?   
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Dr. Vincze Ferenc: A garanciát a generálkivitelező vállalja, a lift 
meghibásodását egy tömítés okozta, amit többször cseréltek. A 
műszaki ellenőr tesz javaslatot a szükséges munkálatokra és szakértői 
vélemények alapján szervezi a javítást. A generálkivitelező egy 
nyíregyházi cég és egy ottani céggel párban csinálták a liftet. Most 
annyi változás van, hogy a Művelődési Központ igazgatója aláírt egy 
szerződést, mely szerint január 1-től az OTIS fogja végezni a lift 
karbantartását.   
 
Máté Lajos: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. A testület júliusi 
ülésén a bánomkerti városrésznek módosították a menetrendjét téli 
menetrendre. Az derült ki akkor, hogy megszüntették az ottani járatok 
nagy részét. Ez az ott élőket hátrányosan érintette. Többen 
megkeresték, mint a körzet képviselőjét, illetve a Volánnak is eljuttattak 
egy kérelmet, amelyet a Volán befogadott és ígéretet tett, hogy 
megvizsgálják a lehetőségeket. Van-e ebben valami előrelépés?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A Volán megkezdte az előkészítő munkát a 
menetrendek újbóli felülvizsgálatára vonatkozóan. A novemberi testületi 
ülésre készül ezzel kapcsolatosan egy előterjesztés.  
 
Dr. Sóvágó László: Belenézett az autóbuszok forgalomszámláló 
kimutatásába, azt tudja mondani, hogy katasztrofális a buszjáratok 
kihasználtsága a városban. Ha ez így folytatódik, a város nem tudja 
majd finanszírozni a közlekedést. Ezt valamilyen módon a város 
lakossága elé kell tárni, hogy mindenki lássa, milyen a helyzet a 
buszközlekedésben.  
 
Holoda Attila: Jegyző Úrhoz intézi kérdését a galambtémával 
kapcsolatosan. Felújításra került a református templom, elhelyeztek oda 
tüskéket, melynek következtében onnan a Hősök tere másik oldalára 
ment át az összes galamb. Írásban kér választ a következő testületi 
ülésre arra vonatkozóan, hol tart ez az ügy, mert ez továbbra is 
megoldatlan probléma. 
 
Marosi György Csongor: Jegyző Úrhoz intézi ő is kérdését. Ugyanez 
a probléma, a Major utca belső körében is megjelentek a galambok. 
Többen jelezték a lakótelepen, hogy már kora reggel kopogtatnak a 
redőnyökön, semmivel sem tudják elriasztani őket. Hatékonyabb 
előrelépés kell a városban, meg kell keresni azokat az eszközöket, 
amelyekkel megoldódik ez a régóta fennálló probléma.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ a kérdésekre.  
 
Majoros Petronella: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. A 
közelmúltban egy villogó figyelmeztető tábla került kihelyezésre a 
Dózsa György úton a Bajcsy Zs. utca és a Sarló utca közötti részen. Ez 
a gyalogátkelőhely és a 30-as tábla közelségére hívja fel a figyelmet. A 
költségvetés tervezésekor tett javaslatot arra, hogy egy digitális 
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sebességmérő készülék kerüljön elhelyezésre a Dózsa György út 
bevezető és kivezető szakaszán. Polgármester Úr akkor azt mondta, 
nem szükséges betervezni a költségvetésbe.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
hatásköre a forgalmi rend felülvizsgálata, a kresz-táblák kihelyezése. 
Bizottsági döntés szükséges további jelzőkészülékek kihelyezéséről. Ha 
igény mutatkozik rá és a keret lehetőséget biztosít, akkor megoldható a 
kérés.  
 
Jónás Kálmán: Az előző testületi ülésen ő is kérte a Volántól, hogy 
készítsenek egy tanulmányt a Bánomkertben lévő járatok forgalmáról. 
Október végén be is érkezett ez az anyag. Várta, hogy a mostani 
testületi ülésre bekerül, de ez nem történt meg. Miért nem érkezett ez 
az anyag a mostani ülésre?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Egyeztetett a Volán képviselőivel, abban 
állapodtak meg, hogy – mivel azóta is érkezett be hasonló kérés – a két 
kérést együttesen vizsgálják és készítenek egy anyagot erre 
vonatkozóan.  A novemberi ülésre készül előterjesztés.  
 
Jónás Kálmán: Jegyző Úrhoz intézi következő kérdését, mint a 
Művelődési Központ felújításának projektmenedzseréhez. Ha jól tudja, 
az infomentor irodának és a civil, ifjúsági irodának is 2-2 fő munkahely 
teremtési lehetőség szerepelt a pályázatban, valamint 1 fő recepciós 
munkakör. Az intézmény vezetője ez év májusában átszervezte a 
dolgozók munkakörét, az infomentor iroda egyik dolgozóját az 
ügyvitelre, a civil ifjúsági iroda egyik dolgozóját pedig a népművelő 
irodába helyezte át. Ez szeptemberben Jegyző Úr utasítására 
visszarendeződött. Viszont 1-1 fő mindkét irodából hiányzik. Mikor 
szándékoznak pótolni ezt a két főt? Szeptember 30-án egy ismerőse 
bement a Művelődési Központba, de egyik irodán sem találta a 
dolgozókat. Ha jól tudja, a civil irodában jelenleg a NAV kihelyezett 
ügyfélszolgálata található. Ha lehetséges, a két iroda működéséről 
szeretne tájékoztatást kapni.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Az a javaslata, hogy a Turisztikai, Kulturális és 
Sport Bizottság következő ülésén kerüljön napirendre a téma. 
December végén mindig fenntartási jelentést kell adni a pályázatról. 
200 millió forintonként kell egy munkahelyet teremteni, ez hat fő a 
pályázatnál, a hatodik fő a rendezvényközpont gondnoka. A státuszt 
kell tartani, arra kell figyelni.  
 
Németi Attila Sándor: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérését. A Liget 
Óvodából keresték meg parkolási gonddal. A Szél zug felőli részen a 
Pávai Iskolánál már van kialakított parkoló, de az esős időszakban 
szinte használhatatlan. Ha van lehetőség, kéri, hogy akár köztes 
megoldásként, de az esős időjárás miatt is legyen kialakítva parkoló.  
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Szilágyiné Pál Gyöngyi: A képviselő-testület foglalkozott már 
korábban is a kérdéssel, hiszen úttervezésre adott megbízást az 
önkormányzat, a tervek elkészültek, leállósáv terve is rendelkezésre áll. 
Költségvetés függvénye, hogy a következő évben lesz-e forrás a 
parkoló kialakítására.  
 
Majoros Petronella: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. A már említett NAV 
ügyfélfogadást tart Szoboszlón, de csak egy napon. A nyári időszakban 
kiemelt a forgalom, főleg a vendégtartás miatt. Szükség mutatkozik rá, 
hogy legalább kettő napon legyen ügyfélfogadás. Csak egyeztetés 
kérdése, kéri, hogy intézkedjen a hivatal ez ügyben.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Kettő napon van ügyfélfogadás.  
 
Dr. Sóvágó László: Kéri képviselő asszonyt, hogy pontosan 
tájékozódjon és tegye fel kérdését!  
 
Bejelentések:  
 
Jónás Kálmán: A városi lapban olvasott egy hirdetést a Hőforrás utcán 
található volt kertészet területének hasznosításával kapcsolatosan. 
Szeretné tájékoztatni a hivatalt, hogy éppen most írnak ki 55 milliárdos 
keretösszeggel helyi gazdaságfejlesztési pályázatot, amely felhívást el 
is küldte képviselőtársainak. A pályázat keretében támogatható a helyi 
termelők, termékek piacra jutása, az önkormányzati saját közétkeztetési 
célokat szolgáló fejlesztések. Azt a területet ebből a pályázati forrásból 
lehetne üzemeltetni.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Ez vidékfejlesztési pályázat, a 10.000 lakos feletti 
települések csak külterülettel pályázhatnak. A tanyák és a külterületi 
utak esélyesek. Erre biztosan nem tud az önkormányzat pályázni.  
 
A képviselő-testület ülése 15.20 órakor befejeződött. 16.00 órától 
általános közmeghallgatás kezdődött, melyről külön jegyzőkönyv 
készült.  

 
 

K.m.f. 
 

 
      Dr. Sóvágó László      Dr. Vincze Ferenc 

polgármester                                             jegyző 
 

 
 
 
 


