
 

 

   
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. december 18-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:  Dr.Sóvágó László polgármester, Holoda Attila alpolgármes-
ter, Marosi György Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi Irén, Orosz Já-
nos, Kállai István, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás 
Kálmán, Majoros Petronella képviselők, a Polgármesteri Hivatal részéről 
Dr.Vincze Ferenc jegyző, Lőrincz László irodavezető-főkönyvelő, Szilágyiné 
Pál Gyöngyi főmérnök, Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-
helyettes; Kunkliné Dede Erika szociális csoportvezető-helyettes, dr. Korpos 
Szabolcs technikus, Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető. 
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a tes-
tület határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirend elfogadását és 
megtárgyalását javasolta, azzal a módosítással, hogy a 9. számú előterjesz-
tés kerüljön le napirendről, az előterjesztő kérésére.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Ma-
rosi György Csongor, Harsányi István, Orosz János, Kállai István, Kanizsay 
György Béla, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Jónás Kálmán) 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta Polgármester Úr ja-
vaslatát és a következő napirendet fogadta el:  
 

NAPIREND:  
 

1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata bérlakás-
gazdálkodási koncepciójának meghatározására. 
Előadó: jegyző 
 

2. Előterjesztés a 2015. évi belső-ellenőrzési tervről. 
Előadó: jegyző 
 

3. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 

4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - 
álláshely - pályázatának kiírására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 

5. Előterjesztés „Szoboszló-kártya” projekt előkészítésének elindításá-
ra. 
Előadó: alpolgármester 
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6. Előterjesztés Hajdúszoboszló város geotermikus energiahasznosítási 
és közműrendszer kiépítésére, illetve egyéb energiahatékonysági 
tárgyú projektek előkészítésének indítására. 
Előadó: alpolgármester 
 

7. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak megha-
tározásáról. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

8. Előterjesztés diétás étrend további biztosításáról nevelési-oktatási in-
tézményekben. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 
9. Előterjesztés a 6819/1 hrsz-ú ingatlan haszonkölcsönbe adásáról. 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

10. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Papp László Bokszakadémia kérel-
méről. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

11. Előterjesztés termőföldek haszonbérbe adásáról. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

12. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Szováti úti vasúti 
felüljáró létesítéséhez. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

13. Előterjesztés csapadékvizes pályázat műszaki tartalmának növelé-
sével kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 
 

14. Előterjesztés a városi kommunális hulladék lerakásával kapcsolato-
san. 
Előadó: főmérnök 
 

15. Előterjesztés a közterület-használat, közterület-hasznosítás 2015. évi 
díjtételeinek meghatározására. 
Előadó: főmérnök 
 

16. Előterjesztés közvilágítás külterületen történő bővítésével kapcsola-
tosan. 
Előadó: főmérnök 
 

17. Előterjesztés Bethlen utca - Hősök tere - Luther utca - Szilfákalja 
csomópontban kiegészítő forgalomirányító jelző felszereléséről. 
Előadó: főmérnök 
 

18. Előterjesztés a képviselő-testület 2015. évi munkatervének meghatá-
rozására. 
Előadó: polgármester 
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19. Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről a Hajdú-

szoboszlói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. 
Előadó: jegyző 
 

20. Válasz a Déli sorral kapcsolatos interpellációra. 
Előadó: jegyző 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 

 
KÖZMEGHALLGATÁS 15:30 órától legalább 16:30 óráig 

 
Első napirend:  
 
Marosi György Csongor: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és az ott elhangzott információkkal kiegészítve egyhangulag 
támogatta.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, szociális, ügyrendi bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Jónás Kálmán: Az anyagban egy 20 millió Ft-os keret volt megállapítva, ami 
a határozatból kikerült. Mennyi az a keret nagyságrendileg, amely elégséges 
lesz az előterjesztésben foglaltak megvalósításához?  
 
Dr. Vincze Ferenc: A költségvetés tervezésénél lehet számokkal foglalkozni, 
sok pénz kellene, az, hogy mire lesz lehetőség, majd kiderül.  
 
Antalné Tardi Irén: Nagyon fontosnak tartja, hogy a lakásgazdálkodás meg-
oldott legyen a városban. A bérlakások számának csökkentése nem szüksé-
ges, a minőségi cserére nagy szükség van, fel kell térképezni a jövőben, 
hogy melyek azok a munkakörök, amelyek betöltéséhez ilyenfajta juttatást 
hozzá kell kapcsolni. Ez lehet egészségügyi, oktatási vagy egyéb területen 
fennálló munkakör. A pénzügyi fedezet megteremtése közös feladat lesz. A 
bővítést is támogatja. A határozati javaslatban szerepel, hogy meg kell oldani 
az idősek elhelyezését, ez is feladata az önkormányzatnak.  
 
A képviselő-testület 12 igen (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Marosi György 
Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi Irén, Orosz János, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán, Majoros 
Petronella) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

167/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a jelenlegi bérlakás állományt nem kívánja bővíteni. 
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2.) A lakás céljára már nem alkalmas komfort nélküli lakások 
felszámolására a vagyonkezelő tervet dolgoz ki. Ennek érdekében 
a lakások bérlőivel a lakások és helyiségek bérletéről szóló 
15/2000.(XI.23.) számú önkormányzati rendelet 22. § (2) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján tárgyalásokat folytat a 
pénzbeli térítésre vonatkozóan. 

 
3.) Az esetleges ingatlanértékesítésből (szanálásból eredő) be-
folyt bevétel 100 %-át az önkormányzat további bérlakás vásárlás-
ra, illetőleg a már meglévő és felújítandó állomány karbantartására 
fordítja. Ezeket az összegeket külön lakáscélú alapon kezeli. 

 
4.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015. évi költségvetésben a bérlakások minőségi cse-
réjére megfelelő fedezetet elkülönít és felhatalmazza a vagyonke-
zelőt annak a célnak megfelelő hasznosítására. A felhasználásról 
a gazdasági év végén a vagyonkezelő tételesen köteles beszá-
molni. 

 
5.) Az intézmények területén lévő un. „szolgálati lakások” és a 
benne lakó bérlők helyzetének rendezése, illetve javaslattétel azok 
további hasznosítására. 
      
 Határidő: 2015. február 28. (költségvetés elfogadása), 
           2. és 4. 5. számú pontnál: folyamatos, 2015. december 31.  
      
 Felelős: jegyző, 
              vagyonkezelő   
 
6.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közigazgatási területén végrehajtó által árverezésre ke-
rülő lakások esetén a végrehajtó megkeresése alapján költségve-
tésének függvényében, figyelembe véve a 4.) pontot is, él tör-
vényben kapott elővásárlási jogával. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    jegyző 
 
7.) A lakások műszaki állapotáról komplex felmérés készítése, 
mely tartalmazza a fényképfelvétellel és a bérlők kötelezettségei-
nek rögzítésével felvett helyszíni jegyzőkönyveket, a kezelő javas-
latait, a szükséges felújítási, karbantartási munkákra költségbecs-
léssel alátámasztva, valamint esetlegesen az egyéb hasznosításra 
vonatkozó javaslatokat. Ennek a feladatnak az elvégzésére a va-
gyonkezelő kérjen fel szakértőt, melynek költségeit a lakáshasz-
nosításból kell fedezni. A szakvélemények elkészítését követően 
készüljön beszámoló a további lépésekről. 
 
Határidő: szakvélemények elkészítése: 2015. június 30. 
               további feladatok ütemezése: 2015. szeptember 30. 
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Felelős:    vagyonkezelő 
 
8.) Tárgyalásokat folytat Hajdúszoboszló közigazgatási terüle-
tén lévő szociális intézmények vezetőivel az arra rászoruló idősek 
soron kívüli elhelyezésének lehetőségéről a várakozási idő le-
csökkentése érdekében. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    jegyző   
 
9.) Az adósságállomány csökkentése érdekében a hátralékok 
hatékonyabb behajtására, a kintlévőségek rendezésére irányuló 
általános, illetve adott bérlőre vonatkozó konkrét javaslatok kidol-
gozása, intézkedések mielőbbi megtétele.  
 
Határidő: folyamatos, 2015. december 31. 
Felelős:    vagyonkezelő 
 
10.) A koncepció végrehajtása során a jogszabályi változások-
nak és a helyi viszonyoknak megfelelően, azokkal szinkronba 
hozva az önkormányzati rendelet felülvizsgálata, illetőleg új rende-
let megalkotása. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős:    jegyző  

 
Második napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nagy Csaba belső ellenőr.  
 
Marosi György Csongor: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolja.  

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

168/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési in-
tézményeire vonatkozó 2015. évi ellenőrzési tervet jóváhagyja.  
(1. sz. melléklet: Belső ellenőrzési terv)  
A tervben foglaltak év közbeni változásának jóváhagyását a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság végzi. 
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2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 2015. évi ellenőrzési 
tervet jóváhagyja. (2. sz. melléklet: Belső ellenőrzési terv)  
A tervben foglaltak év közbeni változásának jóváhagyását a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság végzi. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős:  polgármester 

 
Harmadik napirend: 
 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport, nevelési bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést és elfogadásra javasolja.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Ma-
rosi György Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi Irén, Orosz János, Kál-
lai István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán, Majoros Pet-
ronella) és 1 tartózkodás (Máté Lajos) mellett támogatta az előterjesztést és 
a következő határozatot hozta:  
 

169/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
általános iskolák beiskolázási körzeteit áttekintette. A Képviselő-
testület javasolja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói Tan-
kerületével egyeztetve, a demográfiai változásokat figyelembe vé-
ve a körzethatárokat szükség esetén módosítsa.  
 
Határidő:  2014. december 18. 
Felelős:    jegyző 

 
Negyedik napirend: 
 
Varga Imre: A bizottsági ülések véleményét figyelembe véve az előterjesztés 
2. oldalán módosítani kéri a határozati javaslat utolsó bekezdését: „legalább 
szakirányú felsőfokú (főiskolai) végzettség”.  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, nevelési, sport bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést és nem támogatta.  
 
Marosi György Csongor: A szakbizottság nem támogatja a pályázat kiírá-
sát. Amennyiben a testület nem támogatja, akkor mi fog történni december 
31-e után?  

 
Kocsis Róbert: Mire kötelezik pontosan az önkormányzatot a kormányhiva-
tal állásfoglalása, illetve a korábbi döntés óta született határozatok?   
 
Varga Imre: Két fontos dologról van szó. Az egyik, hogy a közintézmény ve-
zetésére magasabb vezetői státuszban foglalkoztatott személy jogosult, ez a 
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munkakör pedig pályázat útján tölthető be. Ez általánosan a közintézmények-
re vonatkozik. Amennyiben a pályázati eljárás még nem zárult le, vagy nem 
sikerült kiírni megfelelő pályázatot, addig az SZMSZ-ben meghatározottak 
szerint kell működnie az intézménynek. Jelen esetben a legutóbbi döntés ar-
ról szólt, hogy pályázatot ír ki az önkormányzat, lezárultáig pedig megbízza 
Tibai Irmát az intézmény vezetésével és a főszerkesztői feladatok ellátásá-
val. A kormányhivatal ezt kifogásolta meg, hogy pályázati eljárás nélkül meg-
bízás nem adható. Tehát a magasabb vezetői állásra pályázatot kell kiírni és 
az SZMSZ-ben meghatározottak alapján kell működni az intézménynek ja-
nuár 1-től. Sajátot helyzet, hogy a televíziónak két közalkalmazotti státusza 
van, az egyik az igazgató-főszerkesztő és a gazdaságvezető. Ha most az 
igazgatói állás nincs betöltve, akkor egy közalkalmazotti dolgozó van, a gaz-
daságvezető, aki nem alkalmas a műsorszolgáltatás végzésére. Célszerű 
lenne felvenni egy olyan dolgozót, akinek szakmája a média. December 31-ig 
a jelenlegi vezetőnek az SZMSZ-t módosítani kellene, olyan áron is, hogy 
egy plusz státuszt javasol felvenni, ez a főszerkesztő, aki egyben vezetői fe-
ladatokat lát el. Mivel ez költségvetést érint, a következő testületi ülésen a 
testület ha úgy gondolja, elfogadja az SZMSZ módosítását és amíg pályázat 
útján nem kerül betöltésre a magasabb vezetői állás, addig egy főszerkesztő 
igazgató-helyettes látná el a televízió vezetését. Jogszabály szerint pályáza-
tot kell kiírni, annak lezárultáig az SZMSZ szerint kell működni.  
 
Marosi György Csongor: Amennyiben az SZMSZ módosítása megtörténik 
december 31-ig, a januári testületi ülésig ki fogja vezetni az intézményt?  
 
Varga Imre: A fenntartónak gondoskodni kell a szakmai munka ellátásáról, a 
polgármester úr bizonyos dolgok felett rendelkezhet, megbízhat dolgozót a 
munka elvégzésével.  
 
Holoda Attila: Az előterjesztést jelen formájában nem támogatja. Nem azért, 
mert ellene van a kormányhivatal álláspontjának. Javasolja egy koncepció 
kidolgozását rövid időn belül, mégpedig Hajdúszoboszlóra vonatkozóan, 
amely a teljes média megjelenést szabályozza, beleértve a televízió, az új-
ság, esetleg a rádió megjelenését is. Az irodától vár javaslatot arra vonatko-
zóan, hogyan is működhetne ez. A polgármester úr kapjon felhatalmazást a 
döntés meghozatalára, legyen felvéve valaki a főszerkesztői feladatok ellátá-
sára, ehhez történjen meg az SZMSZ módosítása, ezt követően pedig történ-
jen meg a koncepció kidolgozása az iroda részéről, majd a pályázat kiírása, 
már a teljes média megjelenés intézményi formában történő szabályozását is 
tartalmazva.   
 
Marosi György Csongor: Egyetért alpolgármester úr észrevételeivel, ő sem 
támogatja az előterjesztést. Egy koncepcióval kell előrukkolni, polgármester 
úrnak van olyan hatásköre, hogy megfelelően döntsön. Egyben kell kezelni a 
város médiastruktúráját. Ki kell találni egy olyan megoldást, amely jobb 
kommunikációt biztosít a városnak a lakosság körében.  
 
Antalné Tardi Irén: Egyetért azzal, hogy egy új koncepció kidolgozására és 
rövid időn belül történő megvalósítására van szükség. Ezt az előterjesztést 
mégis támogatni kellene és egy szűk határidőn belül a döntést meg kellene 
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hozni, ezzel elősegíthetné a testület, hogy jogszerűen működjön az intéz-
mény.  
 
Kocsis Róbert: A javaslatokat felvető képviselőtársaitól kérdezi, hogy a kon-
cepció elkészítése mennyi időt vesz igénybe, mikor valósul meg, mikor áll fel 
a média megjelenést biztosító új konstrukció, hogyan fog törvényesen mű-
ködni? Arról van szó a javaslatokban, hogy az eddigi, működőképes struktú-
rával szakítani kell, a kormányhivatal határozatával szemben egy időben bi-
zonytalan megoldást vigyen véghez az önkormányzat. Lehet-e tudni, mennyi 
pénzbe fog ez kerülni, a televízióban dolgozók köztudottan a saját eszköze-
ikkel dolgoznak, nincs olyan eszközpark a város tulajdonában, amely korsze-
rű és megfelelő lenne.  
 
Marosi György Csongor: Kocsis képviselőtársa kérdéseire konkrét vála-
szokat nem tudnak adni ők sem, azt mondták, hogy a hivatal illetékeseitől is 
várnak segítséget, sőt képviselő urat is bevonnák ebbe a munkába, hiszen 
jártas a médiában, évekig dolgozott benne. Olyan médiastruktúrát kell kiala-
kítani, ami mindenki számára elfogadható. Konszenzusos döntést szeretné-
nek hozni. A kormányhivatal döntésével pedig senki nem megy szembe, az 
SZMSZ szerinti megoldást szorgalmazzák, ami egy teljesen szabályos eljá-
rás.  
 
Kocsis Róbert: Úgy látja, hogy ez a javaslat a jelenlegi bizonytalanságot 
konzerválja, képviselőtársa sem tudta megmondani, mennyi időt vesz igény-
be a koncepció kidolgozása. Azt pedig majd eldönti, részt kíván-e venni a 
munkában. Régen dolgozott a médiában.  
 
Jónás Kálmán: A televízió fizikai működését veszélyben látja, ha nem fo-
gadják el az előterjesztést. Javasolja az elfogadását. Ha lesz kidolgozott ja-
vaslat március 31-ig, akkor tárgyalni lehet majd róla.  
 
A képviselő-testület 5 igen (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kál-
mán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 6 nem szavazat (Holoda Attila, Kál-
lai István, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz 
János) és 1 tartózkodás (Dr. Sóvágó László) nem támogatta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
 

170/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői beosztására 
pályázat kiírását nem támogatja.  
 
Határidő:   - 
Felelős:     - 
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Ötödik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolja.  
 
Jónás Kálmán: Ennek a kártyának a bevezetése több párt választási prog-
ramjában is szerepelt, így az övékében is. Ők viszont egy komplexebb meg-
oldást javasoltak: egy turisztikai jellegű kártyát, amely elősegítené a vendég-
fogók visszaszorítását is. A Hévízen működő kártyához hasonló bevezetését 
támogatnák. A hévízi kártya lényege, hogy ha valaki legális szálláshelyen 
kettő éjszakát tölt, akkor a szállásadó kibocsát egy olyan igazolást, amellyel 
kiváltható a Hévíz-kártya, ezzel többféle szolgáltatást is kedvezményesen 
vehet igénybe a vendég. Érdemes lenne egy ilyen irányú elmozdulást is fon-
tolóra venni.  
 
Marosi György Csongor: Egyetért az elmondottakkal, de ez csak egy fo-
lyamat elindítása. Közösen kell megoldani a feladatot. Nincs még semmi 
konkrét megoldás. El kell indítani a folyamatot, egy 3 hónapos időszak után 
pedig készülnie kell egy tájékoztató anyagnak.   
 
Kocsis Róbert: Való igaz, hogy az ország számos településén van hasonló 
jellegű kártya forgalomban, ahol működik, ott a fizetővendéglátók is be van-
nak vonva a rendszerbe. Igaz az is, hogy ezt keresik a vendégek. A hivatal 
többször nekikezdett már hasonló kártyák kidolgozásához, de ezeket külön-
böző ok miatt nem sikerült bevezetni. Akkor tudja támogatni a kezdeménye-
zést, ha készül egy olyan tanulmány, amely részletesebben kifejti, hogyan is 
fog működni ez a kártya.  
 
Majoros Petronella: Bizonyos kedvezményeket adó kártya bevezetése már 
hónapokkal ezelőtt többek fejében megfogalmazódott. Ennek a kidolgozása 
a jövő feladata. A kártya működését részletező projekt tartalmazni fogja azon 
szolgáltatások körét, amelyre az irány mutat, illetve meghatározza az igény-
bevevők körét. Ez azonban jelentős költségeket fog maga után vonni. A hatá-
rozati javaslat 1. pontjában az szerepel, hogy a felmerülő költségek fedezetét 
a testület a 2015. évi költségvetésében biztosítani fogja. Milyen költségekben 
kell gondolkodni? Ezt aggályosnak tartja, bizonytalan a kérdés.  
 
Dr. Sóvágó László: Most csak elindul egy folyamat, erről dönt a testület.  
 
Holoda Attila: Igyekezett úgy összeállítani az előterjesztést, hogy kellően 
flexibilis legyen ahhoz, hogy az elhangzott vélemények is beleférjenek. A 
projekt előkészítésének elindítása az előterjesztés tárgya, nem pedig a pro-
jekt maga. Igen dicséretes a Fidesz-es képviselők hozzáállása, akik már el is 
készítettek egy kártyát a kampány során és az elindításának idejét is megje-
lölték, miközben azt sem tudták pontosan, mit fognak előkészíteni. Meg kell 
vizsgálni minden felmerült lehetőséget, egyáltalán nem biztos, hogy a Héví-
zen alkalmazott kártya megfelelő lesz Hajdúszoboszlón is. A költségek vo-
natkozásában kizárólag papír és iroda költségekről van szó. Ha erre nem kap 
fedezetet a projekt előkészítője, akkor ő szívesen kifizeti ezen költségeket.  
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Marosi György Csongor: Lehetett hallani olyan híreszteléseket, hogy a für-
dő nem szívesen venne részt ennek a kártyának a bevezetésében. A tegnapi 
bizottsági ülésen Czeglédi Vezérigazgató Úr kategorikusan kijelentette, hogy 
mindenképpen támogatják a kártya bevezetését.  
 
Kocsis Róbert: Úgy gondolja, hogy világosan fogalmazott hozzászólásában. 
Az Összefogás elindítja a projektet, elkészül egy tanulmány, majd annak is-
meretében dönt arról, hogy fogja-e ezt támogatni.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Ma-
rosi György Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi Irén, Orosz János, Kál-
lai István, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Jónás Kálmán, Majoros Petro-
nella) és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett támogatta az előterjesztést és 
a következő határozatot hozta:  
 

171/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 2015. január 01. napjával elindítja 3 hónapos előkészí-
tő időszakra kiterjedően a Hajdúszoboszló Városkártya projektet, 
vállalkozásfejlesztési, kedvezmény-szolgáltatási, turisztikai-kártya, 
önkormányzati arculatépítési és egyéb lehetséges kártyafunkciók 
kialakítása érdekében. A projekt kidolgozásában közreműködik a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Non-profit Kft. 
A felmerülő költségek fedezetét a testület 2015. évi önkormányzati 
költségvetésében biztosítani fogja. 

 
Határidő: 2015. január 01-től kezdődően 
Felelős: alpolgármester 

 
2.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megbízza Holoda Attila alpolgármestert, hogy a Hajdúszoboszló 
Városkártya Projekt előkészítéséről, egy bevezetést célzó tanul-
mány elkészítésével, számoljon be a testület részére, illetve dol-
gozza ki a kártyaprogram bevezetésére vonatkozó projektterveze-
tet. 

 
Határidő: 2015. áprilisi testületi ülés 
Felelős: alpolgármester 
 

Hatodik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolja.  

 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Ma-
rosi György Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi Irén, Orosz János, Kál-
lai István, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Jónás Kálmán, Majoros Petro-
nella) és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett támogatta az előterjesztést és 
a következő határozatot hozta:  
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172/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. aktív közreműködésével) meg-
bízza Holoda Attila alpolgármestert a geotermikus energiahaszno-
sítási és közüzemi felhasználási javaslatok kidolgozásával, a ko-
rábbi szándéknyilatkozat szintjén megrekedt hőhasznosítási 
együttműködés teljes jogi és pénzügyi (amennyiben szükséges) 
lezárásával, egy új energiahasznosítási koncepció  alapját képező 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével, illetve a projekt 
megvalósításhoz bevonható potenciális pénzügyi és szakmai 
partnerek felkutatásával. 
A szükséges anyagi fedezetet a testület az önkormányzat 2015. 
évi költségvetésében biztosítani kívánja. 

 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: alpolgármester 

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megbízza Holoda Attila alpolgármestert, hogy a Városgazdálkodá-
si Nonprofit Zrt. aktív közreműködésével vizsgálja meg és készít-
sen javaslatot egy korszerű, energia hatékony LED-es közvilágítá-
si modell bevezetésére és az önkormányzati testület előtt számol-
jon be a lehetséges finanszírozási konstrukciók és az így elérhető 
megtakarítás pontos nyomon követhetőségére vonatkozóan.  

 
Határidő: 2015. március31. 
Felelős: alpolgármester 
 

 
Hetedik napirend:  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport, nevelési bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
Marosi György Csongor: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, szociális, ügyrendi bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
A képviselő-testület 12 igen (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Marosi György 
Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi Irén, Orosz János, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán, Majoros 
Petronella) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
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173/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
intézmények tekintetében 2015. évre az alábbi nyersanyagnormá-
kat és térítési díjakat állapítja meg.  

 

Intézmény 
2015. évi nyers-

anyagnorma (Ft) 

ÁFA 27% 

(Ft) 

2015. évi térítési díj 

(Ft) 

Bölcsőde 338 91 429 

Óvodák 370 100 470 

Ált. Iskola 

7-10 év 

10-14 év 

 

370 

392 
100 

106 

 

470 

498 

Kollégium   

Középiskola 

Szociális étkezés 

646 

321 
174 

- 

820 

- 

 

Vásárolt közszolgáltatás 495  
1395 

 

 

Határidő:  2015. január 1. 
Felelős:  jegyző 

 
Nyolcadik napirend:  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, szociális, ügyrendi bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport, nevelési bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
Holoda Attila: Miért kell határozatlan idejűre változtatni a céggel a szerző-
dést? Volt-e valamilyen egyéb indok, mint az, hogy évente meghosszabbítás-
ra kerül a szerződés?  
 
Kunkliné Dede Erika: Nincs különösebb akadálya annak, hogy évente meg-
hosszabbítsa az önkormányzat a szolgáltató céggel a szerződést, de ehhez 
mindig testületi döntés lenne szükséges.  
 
Marosi György Csongor: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Bizottsági ülésen is felmerült ez 
a kérdés. A határozatlan idejű szerződés abban a tekintetben jobb, hogy ha 
időközben találnak olyan hajdúszoboszlói céget, amely el tudja a feladatot 
látni, akkor 30 napos felmondási idővel a jelenlegi szerződést fel lehet mon-
dani. A bizottság felhívta a hivatal illetékeseit, hogy tartsák ezt a lehetőséget 
szem előtt.  
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A képviselő-testület 12 igen (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Marosi György 
Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi Irén, Orosz János, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán, Majoros 
Petronella) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

174/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közétkeztetési feladatainak ellátása keretén belül diétás (glutén, 
tojás, dietetikus, és laktózmentes) étkeztetést biztosít – óvodás 
ebéd, uzsonna; iskolás ebéd, uzsonna, középiskolás ebéd - a rá-
szorulók részére 2015. január 01-től folyamatosan, visszavonásig . 
A szolgáltatást egyéni, csere ételhordók biztosításával az étel kitá-
lalása nélkül biztosítja. A város 2015. évi költségvetése a feladat 
ellátásához szükséges összeget beépíti. Ezzel egyidejűleg felha-
talmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés módosítására/ 
aláírására. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
feladat ellátásával, szervezésével megbízza a Hajdúszoboszlói In-
tézményműködtető Központ igazgatóját és a Hajdúszoboszlói 
Egyesített Óvoda intézményvezetőjét valamint felhatalmazza az 
érintett szülő/törvényes képviselővel történő egyedi megállapodá-
sok megkötésére.  
 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
speciális, diétás étkeztetés esetében az alábbi nyersanyagnormá-
kat állapítja meg, melyet a 2015. évi költségvetési rendeletének 
részét képezi, beépíti az alábbi táblázatot. 
 

 
Speciális/diétás étkeztetés nyersanyagnormái 

 

Szolgáltató Barabás Étte-
rem 

2015. évi nyersanyag-
norma (Ft) 

ÁFA 27% 
(Ft) 

2015. évi térítési díj 
(Ft) 

Óvoda, ebéd 384 104 488 

Óvoda, uzsonna 
176 

48 
224 

Iskolás ebéd 
(6-14 ) 

504 136 640 

Iskolás uzsonna 
(6-14) 

296 80 376 
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középiskolás ebéd 
(14-18) 

               624 168 792 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dié-
tás/speciális ételek naponta egy alkalommal történő szállításának – 
Debrecenből Hajdúszoboszló Rákóczi u. 14. illetve az aktuális általá-
nos, középiskola  címére –  2015. január 01-től (2286.-Ft/alkalom) teljes 
költségét átvállalja, mely költséget tartalmazza a határozat I. pontjában 
megállapított keretösszeg. 

 
Határidő: 2015. január 1. 
Felelős: HIK igazgatója;Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda vezető-
je;irodavezető-helyettes 

 
Kilencedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 

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

175/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Libagát utcán, a Kösely-
csatona mentén található 6819/1 hrsz-ú ingatlan haszonkölcsönbe 
adásához Petermán Gyula (4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zs. 
138.) részére az alábbi feltételekkel: 

- Használati idő hossza 5 év, 
- Amennyiben Haszonkölcsönbe adó az ingatlant más célra kívánja 

hasznosítani, úgy 60 napos felmondással a haszonkölcsön szer-
ződést megszüntetheti. 

- Haszonkölcsönbe vevő az ingatlant kaszálás és legeltetés céljára 
használhatja, köteles a területet karbantartani, a füvet rend-
szeresen kaszálni. A területen lévő fa-állomány nem része a 
haszonkölcsön szerződésnek, a fákat a Haszonkölcsönbe vevő 
nem vághatja ki. 

- Haszonkölcsönbe adó az ingatlan használatáért bérleti díjat nem 
számít fel. 

- Haszonbérbe vevő az ingatlant tovább albérletbe nem adhatja, il-
letve harmadik személy részére nem hasznosíthatja. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: 2015. január 15. 
Felelős: jegyző 

 
Tizedik napirend:  
 
Lőrincz László: Kéri a határozati javaslat módosítását, mely szerint a 3. 
sorból kerüljön ki  „valamint az apartmanok” rész. Az apartmanok nem kerül-
nek bele abba a körbe, amely a felújítás elvégzése alá kerülhetne, tekintettel 
arra, hogy lehet, hogy a képviselő-testület esetleges döntése alapján ezek 
más célra kerülnek hasznosításra.  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport, nevelési bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Marosi György Csongor: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta a 
már módosított előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta a 
módosított előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 

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

176/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Hajdúszoboszló, Szép Ernő u. 16. szám alatti ingat-
lanon lévő 252 m2 alapterületű ún. Zenepavilon 5 évre történő 
bérbeadásához a Hajdúszoboszlói Papp László Bokszakadémia 
részére.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdúszoboszlói Papp László Boksz-
akadémia az általuk használt épületen felújítási és állagmegóvási 
munkálatokat végezzen el, azzal a kikötéssel, hogy a tervezett 
munkálatokat a kivitelezés megkezdése előtt egyeztetni kell a Pol-
gármesteri Hivatal illetékes irodájával. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
 
Határidő: 2015. január 30. 
Felelős: jegyző 
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Tizenegyedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 

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

177/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete öt 
év bérleti időre haszonbérbe meghirdeti az alábbi, szántó, nádas 
művelési ágú ingatlanokat a feltüntetett licitálási alapár mellett. 

 

Sorszám Hrsz Művelési ág, min. 
o. 

Ak érték Terület (m2) Bérleti díj 
Ft/év 

1. 0243/5 szántó, 2 20,27 5826 58.260,- 

2. 0243/7 szántó, 2 12,52 3599 35.990,- 

3. 0243/9 szántó, 2 43,28 12436 124.360,- 

4. 0409/6 szántó, 2 52,46 15074 150.740,- 

5. 0357 nádas 3 
gyep (rét) 6  

25,94 
0.80 

57651 
           4216 

50.000,- 

 
A haszonbérlet jogát az a pályázó nyeri el, aki a licitáláson a leg-
magasabb bérleti díjra tesz ajánlatot.  
A licitálás során kialakult haszonbérleti díjak a 2015. évre vonat-
koznak, ezt követően a bérleti díj minden évben megemelkedik a 
KSH által hivatalosan az előző évre közzétett fogyasztói árindex 
mértékével. 
Amennyiben a szerződés lejárati ideje előtt bérbeadáson kívül 
más szándéka van a termőföldekkel az Önkormányzatnak, úgy az 
adott gazdasági év végével felmondja a szerződést. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: jegyző 

 
Tizenkettedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta az ülésen elhangzott módosító ha-
tározati javaslatot, amely kiosztásra került a testületi ülés előtt.  
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Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta 
és egyhangúlag támogatta a módosított határozati javaslatot.  
 
Jónás Kálmán: Jól értelmezi-e, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt 
levelében azt írja, hogy nem kívánják az átjárást biztosítani a vasúti csomó-
pontban? Ez a város lakossága és az ideérkező vendégek számára sem 
lenne elfogadható.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Biztosítani fogják az átjárást, csak még nem lehet tudni, 
hogy miként fog ez történni. Többféle megoldás van, vasútbiztonsági szem-
pontokat is figyelembe kell venni. A vasút korszerűsítése helyi érdek is. Ha 
konkretizálódik ez a kérdés, akkor visszakerülhet a testület elé.  
 
Dr. Sóvágó László: Nem a testület dönt, hanem az állam dönti el, hogy biz-
tosítva lesz-e az átjárás. Lehet tiltakozni, ha nem ért egyet az önkormányzat 
a döntéssel, de semmiképp nem az ő felelőssége.  
 
Jónás Kálmán: Karcagon történt, hogy az átjáró építésénél teljesen lezárták 
a területet, ott nem lehetett behajtani. Semmiképp ne forduljon elő, hogy a 
város megközelíthetetlen legyen, kéri, hogy határozottan lépjenek fel ennek 
érdekében az egyeztetések során.  
 
Dr. Sóvágó László: Javasolja a határozati javaslat kiegészítését: Jegyző Úr 
írjon levelet arra vonatkozóan, hogy mindent tegyenek meg a forgalom bizto-
sítása érdekében, és hogy nem értenek egyet azzal, hogy lezárják a terüle-
tet.  
 
Kocsis Róbert: Nincs olyan nagy bajban a város, mivel van elkerülő út, két 
másik irányba is. A határozott álláspont felvállalását tudja támogatni. Csak a 
Kossuth utca meghosszabbításában lehet alternatívát találni, ez pedig nem 
túl jó megoldás.  
 
Kanizsay György Béla: Az érintett körzetnek ő a képviselője. Akiket érint ez 
a szakasz, a Hajdúszovátra közlekedőket, érinti a városba érkező vendége-
ket, bár a körforgalomnál lehet jelezni, hogy Debrecen felé kerüljenek. Elfo-
gadhatatlannak tartaná, ha nem biztosítanák az átjárást, legalább a gyalogos 
és a kerékpáros forgalom számára. Kéri, hogy ezt az álláspontot képviselje a 
hivatal.  
 
Kállai István: A karcagi projekttel kapcsolatosan elmondta, hogy érintett volt 
a munkálatokban és ott nem volt lehetőség a nagymértékű földmunka miatt 
kerülőút kialakítására. Ott aluljáró épült, itt viszont felüljáró.  

 
A képviselő-testület 12 igen (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Marosi György 
Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi Irén, Orosz János, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán, Majoros 
Petronella) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a 
módosított előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
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178/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a hajdúszoboszlói 7634/1, 7634/3, 0123, 0124, 7190, 7192 
hrsz-ú ingatlanok feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, tulajdonosi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 7634/1, 7634/3, 0123, 0124, 
7190, 7192 hrsz-ú ingatlanok érintésével a Püspökladány – Deb-
recen vasútvonal korszerűsítése során a Szováti úton a vasúti 
csomópont felújításra kerüljön. A beruházó feladata a vasúton tör-
ténő átjárás biztosítása lehetőleg az építési területen, vagy annak 
közvetlen környékén. Amennyiben a májusra várható hatósági en-
gedélyek nem teszik lehetővé, úgy elkerülő útvonal kijelöléséről 
kell gondoskodnia az út kezelőjével való előzetes egyeztetés alap-
ján. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
Tizenharmadik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Külön felhívta a hivatal figyelmét, 
hogy a közbeszerzési eljárás során ügyeljen arra, hogy a régi kivitelezőnél 
felmerült problémák ne jelentkezzenek a jövőben.  
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Az átvétel gondosságára a jö-
vőben ügyeljenek az illetékesek. Erre nagyobb hangsúlyt kell fektetni.  

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

179/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-
elvezető rendszerének bővítése” tárgyú ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-
0041 azonosítószámú projekt műszaki tartalmának növelését tá-
mogatja a Surányi utcai csatorna már meglévő, az eredeti projekt 
részét nem képező szakaszának felújítási, átépítési munkálatainak 
elvégzésével az előterjesztésben részletezettek szerint, a projek-
ten található megtakarítás terhére. 
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Utasítja a jegyzőt, a tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
Támogató felé a projekt műszaki tartalmának növelése, a Támo-
gatási Szerződés módosítása érdekében.   
 
Határidő: 2014. december 31.  
Felelős:   polgármester 
               jegyző 

 
Tizennegyedik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelent volt Nyéki István, a Városgazdálkodási NZrt. 
vezérigazgatója.  

 
Marosi György Csongor: A pénzügyi, gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
már a módosított határozati javaslatot tárgyalta és támogatta.  
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta a módosított javaslatot. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, szociális, ügyrendi bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és támogatta. 
 
Máté Lajos: Bár igen terjedelmes az előterjesztés, mégis van néhány kér-
dés, amelyre Vezérigazgató Úrtól vár választ. Úgy indult az egész probléma, 
hogy balesetveszélyes volt a nádudvari telepen a lerakás. Ez ügyben levél-
váltás is volt a két önkormányzat között, személyes bejárás is történt, ahol 
azt a megállapítást tették, hogy megfelel a lerakó a rendeltetésszerű haszná-
latnak. Történt is beszállítás ezt követően, majd utána hirtelen mégsem. Pró-
báljuk már ezt az ellentmondást feloldani. Az üzemeltetési szerződéseket is 
átnézte. 2011-ig bérleti díjról nem szólt a szerződés, 2011-ben előjön 8 millió 
Ft + ÁFA bérleti díj, ami 2012-is szerepel a szerződésben. 2013-ban már 
megint nincs feltüntetve. Most ezt kell fizetni vagy sem, mi ennek a jogalap-
ja? Ez egy százmilliós költség a város részéről, Nádudvarnak pedig 50 milli-
ós bevétel. Debrecent hogyan lehetett rávenni arra, hogy a listaárhoz képest 
alacsonyabb ajánlatot tegyen? Az ajánlata határozatlan időre szól és nincs 
benne, hogy az ár a lerakási illetéket tartalmazza-e? Nem lehetne-e Nádud-
var Város Önkormányzatát arra sarkallni, hogy az október végén megtett 
ajánlatához képest tegyen egy alacsonyabb ajánlatot, hiszen Szoboszló tart-
ja el a nádudvari szeméttelepet.  
 
Nyéki István: Tisztában volt vele, hogy ezek a kérdések fel fognak merülni. 
Csak azokra a kérdésekre tud válaszolni, amelyekben illetékes, a szerződé-
seket a két önkormányzat kötötte egymással. Október 12-én megtiltotta az 
átszállítást Nádudvarra, mert nem volt biztonságos a depóra történő felhaj-
tás. Az elmúlt években a depó kezelése állandó probléma volt. A bekötőutat 
a Vg.NZrt tartotta karban az utóbbi időben annak érdekében, hogy a jármű-
vek egyáltalán meg tudják közelíteni a depót. Októberben annyira veszélyes-
sé vált a depó, hogy megtiltotta a gépkocsivezetőknek, hogy ráhajtsanak. 
Debrecentől segítséget kért, mert el kellett helyezni a hulladékot. Debrecen 
készséges volt ebben az ügyben. Az üzemeltető intézkedéseket tett a depó-
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val kapcsolatosan, megpróbáltak kialakítani egy feljárót, amit ő maga is 
megnézett, de továbbra sem volt elégséges a biztonságos felhajtáshoz. To-
vább javítottak a depó állapotán, több szakemberrel együtt megnézték, meg-
rakott teherautó is ráhajtott, de minőségi javulás nem következett be. Úgy 
döntött, hogy nem engedélyezi tovább az odaszállítást, tarthatatlan az ottani 
állapot. A debreceni AKSD-nek van egy lerakót üzemeltető része és van egy 
hulladékszállítást, -gyűjtést végző része. A beszállított hulladék mennyisége 
mindenhol csökken. Az teljesen normális, hogy a listaárnál alacsonyabb 
ajánlatot tettek, hiszen a város hosszú távra kíván szerződést kötni velük, 
nekik is üzlet a beszállítás. Az pedig, hogy mi lesz a nádudvari hulladéklera-
kó sorsa, az az ő gondjuk. Nagy valószínűséggel bezárásra kerül.  
 
Kanizsay György Béla: A módosított határozati javaslatban szerepel, hogy 
május 31-el lesz felmondva a szerződés. Jelent ez az önkormányzat vagy a 
cég számára bármilyen pénzügyi kötelezettséget? Hiszen az AKSD-vel janu-
ár 1-től él a szerződés, itt van némi átfedés. A debreceni lerakóra történő át-
szállítás jelent-e többletköltséget, akár kilométerben? A jövő évi költségve-
tésben milyen nagyságrendben kell gondolkozni a szemétszállítás támogatá-
sával kapcsolatosan?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A két önkormányzat között megkötött megállapo-
dásban az önkormányzatnak arra van kötelezettsége, hogy a beszállított hul-
ladék mennyisége után fizesse meg a lerakási díjat. Ha nem történik a telep-
re beszállítás, akkor nincs mi után számlát kiállítani. A bérleti díjjal kapcsola-
tosan elmondta, hogy a nádudvari önkormányzat szerette volna, ha ez bele-
kerül a szerződésbe, de igazából a nádudvari cég fizeti a telephely után a 
bérleti díjat.  
 
Kállai István: Megerősítést kér arra vonatkozóan, hogy mivel jelenleg 8000 
tonnás szerződés van érvényben, ha ennyit nem sikerül a debreceni telepre 
beszállítani, és időközben kedvezőbb ajánlat érkezik Nádudvarról év közben, 
akkor kötbér nem adódik az AKSD részéről? 
 
Nyéki István: A jelenleg Nádudvarral érvényben lévő szerződésben nincs 
mennyiségi korlát kikötve. Ott semmiféle kötelezettség nincs. A debreceni 
céggel kötött szerződésben közelítő adat van megadva, tájékoztató jelleggel, 
de ez csak szerződés-tervezet, a létrejövő szerződésben szintén nem lesz 
mennyiségi megkötés. Kanizsay képviselő úr kérdésére válaszolva, a távol-
ság miatti költség jelentéktelen. A menetidő rövidebb, az út minősége sokkal 
jobb.  
 
Dr. Sóvágó László: A dolog szakmai részéért a hivatal és Vezérigazgató Úr 
felel. Csak megerősíteni tudja, hogy ez a 20 éves kapcsolat Nádudvarral 
nem működött jól, döntően Nádudvar miatt. Jelenleg sincs tisztázva a telep 
tulajdonjoga, a hivatalos dokumentumokat ímmel-ámmal mutatták meg. Ezt a 
telepet csak úgy lehet üzemeltetni, ha több millió forintot ráköltenek a felújí-
tásra. Erre azonban nincs pénz.  
 
A képviselő-testület 12 igen (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Marosi György 
Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi Irén, Orosz János, Kállai István, 
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Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán, Majoros 
Petronella) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

180/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nádudvar Város Önkormányzatával 2003. január 22-én létrejött, 
többször módosított, a Nádudvari kommunális szilárd hulladékle-
rakó telep üzemeltetésére vonatkozó, valamint a Nádudvari Tele-
pülésfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.-vel (Nádudvari Nonpro-
fit Kft.) 2010. szeptember 13-án létrejött megállapodásokat 2015. 
május 31. napjával felmondja. 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fel-
hatalmazza a polgármestert a Hajdúszoboszló közigazgatási terü-
letén keletkező kommunális hulladék lerakására és kezelésére 
vonatkozó  megállapodás aláírására az A.K.S.D. Városgazdálko-
dási Kft.-vel határozott időtartamra, 2015. január 01. - 2015. de-
cember 31. időtartamban. 

 

Ugyanakkor felhatalmazza a Polgármestert a Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt-vel megkötött, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés módosítására.  

 

A Hajdúszoboszló város közigazgatási területén keletkező és ösz-
szegyűjtött hulladék a Debrecen, Vértesi úti hulladéklerakóra kerül 
beszállításra, melyért az önkormányzat 2015. évben 13.200,-
Ft+ÁFA/tonna díjat fizet, mely díj a lerakási illetéket is tartalmazza.   

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős:  jegyző 

               polgármester 

 
Tizenötödik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 12 igen (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Marosi György 
Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi Irén, Orosz János, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán, Majoros 
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Petronella) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete 
a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályai-
ról szóló 5/2009. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) be-
kezdés a) és e) pontjaiban, valamint Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az önkor-
mányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. 
(XI.27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Szociális, Ügyrendi 
Bizottságának egyetértésével - a közterület-használat, közterület-
hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) önkormányzati 
rendelet módosítása tárgyában a következőket rendeli el: 
 
 

1.§. 
 
A rendelet 1. sz. függeléke helyébe jelen rendelet 1.sz.függeléke 
lép. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

2. § 
 
Jelen rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba. 
 

 
Tizenhatodik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 

 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 

 
A képviselő-testület 12 igen (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Marosi György 
Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi Irén, Orosz János, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán, Majoros 
Petronella) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
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181/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alábbi közvilágítást érintő fejlesztéseket támogatja külterületen a 
2014. évi városi költségvetés 13. sz. melléklet „Beruházások” táb-
lázat 10/ÖK , „Közvilágítás bővítés külterületen” soron rendelke-
zésre álló keret erejéig, prioritás szerint: 
 
1./  Körte dűlőn 4 db új lámpatest (meglévőtől folytatva minden 
2.  oszlopra)  
2./  Meggy dűlőn 4 db új lámpatest (meglévőtől folytatva min-
den 2.  oszlopra) 
3./  Vénszőlőskert dűlőn 2 db új lámpatest (meglévők közzé) 
4./ Fácán dűlőn 3 db új lámpatest (meglévők áthelyezésével 
úgy, hogy  azok  minden 2. oszlopra kerüljenek) 
5./ Csepűs kertben a Kösipart, a Csepűs, és a Nádudvari dűlő-
kön  legalább 3- 3-3 db lámpatest (minden 2. oszlopra) 
 
Utasítja a jegyzőt a megvalósításhoz szükséges feladatok elvég-
zésére, felhatalmazza a polgármester a vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: megvalósításra 2015. március 31. 
Felelős:   jegyző 

 
Tizenhetedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Nagyon régi, égető probléma lesz 
ezzel megoldva. A kiegészítő lámpák felszerelésével az idősávokat is meg-
nézik és egységesíteni fogják.  

 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A bizottsághoz sok panasz ér-
kezett a kereszteződéssel kapcsolatosan, ezért is szolgalmazták a határozat 
létrejöttét.  

 
Majoros Petronella: Szerencsés lenne a városon átmenő forgalmat folya-
matában biztosítani, így ő is javasolja a jelzőlámpák összehangolását.  
 
Jónás Kálmán: Az előterjesztésben szerepel, hogy a jelzőlámpák az önkor-
mányzat által vitatott, le nem zárt útcsere ügylet miatt még mindig állami tu-
lajdonban vannak. Egész Európában elterjedt a körforgalom kialakítása. Nem 
lehetne esetleg ez megoldás a kiegészítő lámpák felszerelése helyett?  
 
Dr. Sóvágó László: Mindent lehet, kérdés, hogy van-e rá pénz. A körforga-
lom kialakítása több tízmillió forint lenne ebben a kereszteződésben. Más ke-
reszteződés esetében meghaladja a 100 millió forintot. Kérdés, ki fogja ezt 
finanszírozni.  
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Marosi György Csongor: Ha jól tudja, a lámpa kezelése az önkormányzat 
feladata. A körzet képviselőjeként nagyon örül annak, hogy megvalósul a ki-
egészítő tábla.  
 
A képviselő-testület 12 igen (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Marosi György 
Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi Irén, Orosz János, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán, Majoros 
Petronella) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

182/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja – amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonke-
zelői hozzájárulását megadja - a Bethlen utca – Hősök tere – 
Luther utca – Szilfákalja jelzőlámpás csomópontban, a Hősök tere 
és Szilfákalja felőli ágakon, a menetirány szerinti jobb oldali 
forgalmi sávban a forgalomirányító lámpákon jobbra nyilas 
kiegészítő jelzők felszerelését a Zöldfény Kft. árajánlata alapján 
bruttó 472.865,- Ft összegért, amelynek pénzügyi fedezetét a 
2014. évi városi költségvetés 14. sz. melléklet 1/ÖK „ 
Útszőnyegezések” költséghely terhére biztosítja. 
 
Határidő:  2015. február 15. 
Felelős:    jegyző 

                 
Tizennyolcadik napirend:  
 
A képviselő-testület 12 igen (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Marosi György 
Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi Irén, Orosz János, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán, Majoros 
Petronella) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

183/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2015. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének  

2015. évi munkaterve 
 

A testületi ülések napirendi pontjai: 
 
JANUÁR: 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában levő  
gazdasági társaságok 2015. évi üzleti tervének megvitatása: 
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a) Hugarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészség-
turisztikai Zrt. 
b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
 Előadók: (vezér)igazgatók, illetve kft. ügyvezető 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 
Előadó:  polgármester 
 
FEBRUÁR: 
 
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének me-
ghatározása 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
2. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2014. évi tevéken-
ységéről 
Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottság 
 
MÁRCIUS: 
 
1.-2. A rendőrkapitányság beszámolója, illetve a polgárőrség 
tájékoztatója  a  város közbiztonságáról, a feladatokról 
Előadó: rendőrkapitány, illetve polgárőr egyesület elnöke 
Megtárgyalja: Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottság 
 
 
3. Az önkormányzat 2015. évi környezetvédelmi intézkedési, 
valamint (köz)beszerzési tervének meghatározása 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő, illetve aljegyző (közbeszerzési 
referens) 
Megtárgyalja: - Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság 
      - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
ÁPRILIS: 
 
1. Az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági 
társaságok beszámolói 2014. évi tevékenységükről  (közgyűléseik 
előkészítése): 
a) HUNGAROSPA Zrt. 
b) Városgazdálkodási Zrt. 
c) Turisztikai (TDM) Kft. 
Előadó: (vezér)igazgatók, illetve ügyvezető 
 
2. Jelentés a 2014. évi önkormányzati költségvetés végre-
hajtásáról 
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Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
MÁJUS: 
 
1.-2.Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi 
feladatok      2014. évi ellátásáról, valamint a járási hivatal 
tájékoztatója ugyanerről 
Előadók: - jegyző 
     - szociális szolgáltató központ vezetője 
     - járási hivatal vezetője 
Megtárgyalja: Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottság 
      
3. A járási hivatal tájékoztatója ügyfélszolgálati tevéken-
ységéről 
Előadó: járási hivatal vezetője 
 
4. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
 
JÚNIUS: 
 
1. Beszámoló a debreceni katasztrófavédelmi kirendelt-
ség/hajdúszoboszlói őrs 2014. évi munkájáról 
Előadó: kirendeltség igazgató 
Megtárgyalja: Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottság 
 
2. Országgyűlési képviselőnk tájékoztatója munkájának haj-
dúszoboszlói vonatkozásairól 
Előadó: Bodó Sándor 
 
3. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
2014. évi tevékenységéről 
Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottság 
 
4. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2016. évi mértékének 
előzetes megállapítására 
Előadó: aljegyző 
Megtárgyalja: - Turisztikai Bizottság 
      - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
JÚLIUS: 
 
Városi kitüntetések adományozása (zárt ülésen). 
Előadó: polgármester 
 
 
SZEPTEMBER: 
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Beszámoló a 2015. évi költségvetés első féléves teljesítéséről 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
 
OKTÓBER: 
 
1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 
Előadó: jegyző 
 
2. Általános közmeghallgatás 
 
NOVEMBER: 
 
1. Beszámoló a 2015-ben elvégzett felújítási, beruházási 
munkákról 
Előadó: irodavezető-helyettes főmérnök 
Megtárgyalja: - Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság 
      - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
2. Tájékoztatás a közvilágítás egy éves üzemeltetési tapaszta-
latairól 
Előadó: - Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 
              - irodavezető-helyettes főmérnök 
Megtárgyalja: - Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság 
        - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
DECEMBER: 
 
1. Országgyűlési képviselőnk tájékoztatója munkájának haj-
dúszoboszlói vonatkozásairól 
Előadó: Bodó Sándor 
 
2. Egyes 2016. évi közszolgáltatási díjak megállapítása 
Előadók: hivatali irodák vezetői 
Megtárgyalják: érintett bizottságok 
 
3. A képviselő-testület 2016. évi munkatervének me-
ghatározása 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottság 
 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős:   polgármester és jegyző  

 
Tizenkilencedik napirend:  
 



 

28 

 

 

A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Ma-
rosi György Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi Irén, Orosz János, Ko-
csis Róbert, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Jónás Kálmán, Majoros Pet-
ronella) és 1 tartózkodás (Kállai István) mellett támogatta az előterjesztést és 
a következő határozatot hozta:  

 
184/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 
az előterjesztés melléklete szerint - támogatja együttműködési 
megállapodás megkötését a Hajdúszoboszlói Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírá-
sára. 
 
Határidő:  2014. december 31. 
Felelős: polgármester 
 

Huszadik napirend:  
 
Kanizsay György Béla: A Déli sor lakóinak panaszával kapcsolatos interpel-
lációjára adott választ olvasva Jegyző Úrtól kérdezi, hogy amennyiben az in-
terpellációt elfogadja, akkor mi fog történni? Le van írva, hogy mi az eljárás 
menete, de ki fogja ezt elindítani?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Mivel ez költségekkel jár, ha valamelyik ügyfél elindítja, 
akkor indul az eljárás. Az önkormányzat nem kívánja hivatalból elindítani az 
eljárást.  
 
Kanizsay György Béla: Elfogadja az interpellációra adott választ.   
 
Interpellációk:  
 
Kanizsay György Béla: Az egész város érdekében interpellál az óvodák, is-
kolák térítési díj befizetésével kapcsolatosan. Kéri megvizsgálni annak lehe-
tőségét, hogy elektronikus úton, átutalással, sor állás nélkül végrehajtható 
legyen a térítési díj befizetése.  
 
Dr. Sóvágó László: Megvizsgálja a hivatal, milyen lehetőségek vannak erre 
vonatkozóan.  
 
Bejelentések:  
 
Holoda Attila: Szeretné tájékoztatni az önkormányzatot arról, hogy a tegnapi 
nap folyamán Hajdúszoboszló város nevében átvett egy díjat az „Európai 
Mobilitási Hét” rendezvény lebonyolításával kapcsolatosan. Megköszöni azok 
munkáját, akik a rendezvény megszervezésében aktívan részt vettek. A díj 
egy kerékpár volt. Külön öröm számára, hogy több hajdúsági település is ka-
pott díjat.  
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A képviselő-testület 15.30 órától általános közmeghallgatást tartott, amelyről 
külön jegyzőkönyv készült.  
 

 
K.m.f. 

 
 

 
     Dr. Sóvágó László                                 Dr. Vincze Ferenc 
         polgármester                                                                 jegyző 

 
 


