
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. április 16-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kállai István, Kanizsay György 
Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János, 
képviselők, Dr. Vincze Ferenc jegyző, dr. Sléder Tamás aljegyző, Lőrincz 
László gazdasági irodavezető, Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök, Kunkliné 
Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, Dr. Korpos 
Szabolcs technikus,Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető, valamint érdeklődő 
állampolgárok. 
 
Majoros Petronella képviselő hiányzott az ülésről.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
testület határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirend elfogadását 
és megtárgyalását javasolta, azzal a módosítással, hogy az ülés előtt külön 
kiosztott előterjesztés napirendre vételéről szavazzon a testület.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, 
Harsányi István, Orosz János, Antalné Tardi Irén, Kállai István, Kanizsay 
György Béla, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán) mellett, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta a kiküldött előterjesztés napirendre vételét; 
11 igen szavazat (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Marosi György Csongor, 
Harsányi István, Orosz János, Antalné Tardi Irén, Kállai István, Kanizsay 
György Béla, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán) mellett, 
tartózkodásés ellenszavazat nélkül a következő napirendet fogadta el:  
 
50/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  

 
NAPIREND:  
 
1. Előterjesztés az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának 
elfogadására. 
Előadó: jegyző 
 
2. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági 
társaságok 2014. évi tevékenységeiről: 
a) HungarospaZrt. 
b) Városgazdálkodási Zrt. 
c) Turisztikai (TDM) Kft. 
Előadó: vezérigazgatók, ügyvezető 
 
3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. kötelező 
törzstőke emeléséről. 
Előadó: ügyvezető 
 
4. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2014. évi 
végrehajtásáról. 
Előadó: jegyző 



 2 

 
5. Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető-főkönyvelő 
 
6. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról. 
Előadó: polgármester 
 
7. Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
Alapszabályának módosításáról. 
Előadó: jegyző 
 
8. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására. 
Előadó: jegyző 
 
9. Előterjesztés gyógyhelyfejlesztési stratégia készítésére. 
Előadó: jegyző 
 
10. Előterjesztés Leader helyi akciócsoport támogatásáról. 
Előadó: jegyző 
 
11. Előterjesztés kátyúzási munkákra pénzügyi keret elkülönítéséről. 
Előadó: főmérnök 
 
12. Tájékoztató fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
13. Előterjesztés a 3504/2 hrsz-ú ingatlanon található faház bontásáról 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

14. Válasz interpellációkra: 

a) Orgona utca 18. szám alatti ingatlan állapotával kapcsolatosan 
b) Déli soron található terményszárítóval kapcsolatosan 
c) a II. világháborús emlékmű állapotával kapcsolatosan 
d) a rágcsálók elszaporodásával kapcsolatosan 
e) a Rákóczi u. 21. sz. alatti társasház megközelíthetőségének kérdésével 
kapcsolatosan 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető, főmérnök 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés kifogások elbírálásáról. 
Előadó: jegyző 
 
Első napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Róka László, a MEGAKOM Tanácsadó 
Iroda képviselője.  
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Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést. Köszöni a munkát 
a MEGAKOM-nak.  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport és nevelés bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 3 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta.  
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangulag támogatta.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangulag támogatta.  
 
Kocsis Róbert: Mennyire végleges ez az anyag, a most elhangzó 
javaslatokat bele lehet-e még írni?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Beleírják az elhangzó javaslatokat.  
 
Holoda Attila: Nagyon jó lett az anyag, beépítésre kerültek azok a 
javaslatok, amelyeket a megbeszélésen részt vevők jeleztek. Jól 
összeállított, átlátható a ciklusprogram.  
 
Jónás Kálmán: Köszönetet mond az anyag készítőinek, a különböző 
pontokba beépültek az elhangzott javaslatok. Kérdése csak annyi, hogy a 
feldolgozóüzemek létesítése pontosan mit takar? Továbbra is várnak a 
befektetőkre, vagy egyfajta szociális szövetkezeti minta alapján az 
önkormányzat kíván hasonlóakat létesíteni?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Most csak a programok, célok meghatározása a feladata 
ennek az anyagnak, a konkrét forma, kivitelezés későbbi fázisban történhet 
meg.  
 
Kocsis Róbert: Az alábbi észrevételei vannak, amelyeket érdemes lenne 
beépíteni az anyagba. A 14. oldalon a „mezőgazdasági tevékenységet 
folytató vállalkozások” kezdetű bekezdésben módosítani kellene: a „lenne 
kereslet” helyett „van kereslet”. A termelői piac azt mutatja, hogy valóban van 
kereslet, illetve hangsúlyozni kellene, hogy feldolgozóipar települjön a helyi 
mezőgazdasági termékekre. A 15. oldalon hivatkozik az anyag egy attrakció 
listára, de ez számos helyen módosításra szorul. A természeti attrakció 
sorában hangsúlyozzuk Hortobágy közelségét, ő idevenné Debrecen 
közelségét is. Az építészeti attrakciók sorából hiányzik a Csanády-ház 
beillesztése. A rendőrség épülete, mint helyi védettség alatt álló épület 
szerepel, ehelyett bevenné a Nelson épületét. A kulturális attrakciók között 
szerepel a Fazekas-ház, de ez jelenlegi állapotában nem nevezhető 
attrakciónak, ehelyett bevenné a Czeglédy-házat. Meg lehetne említeni a 
Művelődési Házat, a csergetést, Folk-hétvégét. A fő attrakciót, a gyógy- és 
termálturizmust is be lehetett volna tenni ebbe a részbe. A 16. oldalon a 
„Célok” résznél a „helyi termékek kialakítása és piacra jutásának elősegítése” 
részhez beszúrná a „feldolgozásának” szót is. A „Feladatok” résznél a „Piac 
lefedése, fejlesztése” sorhoz mindenképp beillesztené a lengyel piac 
jövőjének rendezését is. Ha van még erre igény a városban, nem biztos, 
hogy a meglévő helyén kellene folytatni.  
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Marosi György Csongor: Egyetért Kocsis képviselőtársa véleményével, de 
volt erről egy tájékoztatás a képviselőknek, ott hosszabban elmondhatta 
volna véleményét képviselőtársa, vagy akár bizottsági üléseken is részt 
vehetett volna. Elfogadhatónak, jónak tartja az anyagot. Ha beépítik az 
elhangzott javaslatokat, kiegészítéseket, akkor teljes lesz a program.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Elfogadja a javaslatokat, beépítésre kerülnek az 
elhangzottak.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Harsányi István, Orosz János, Antalné Tardi Irén, Kállai István, Kanizsay 
György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás 
Kálmán) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

51/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2014-
2019. éveket felölelő időszakra szóló gazdasági programját a melléklet 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos, jelentésadásra: 2019. szeptember 30. 
Felelős: polgármester, illetve jegyző 
 

 
Második napirend:  
 
A,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula vezérigazgató.  
 
Czeglédi Gyula: Kéri javítani a határozati javaslat 7. pontjában a 2013-as 
évet 2014-re.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést. A Hungarospa 
törekedett arra, hogy az új képviselők is átláthassák és jobban megismerjék 
a gazdálkodást és működést.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangulag támogatta. Részletesnek, szakmailag megalapozottnak tartja a 
beszámolót.  

 
Dr. Sóvágó László: Szavazni kell a testületnek arról, ki képviselje az 
önkormányzatot a fürdő közgyűlésén. Máté Lajos képviselő urat javasolja.  
 
Máté Lajos: Vállalja a képviseletet.  
 
A képviselő-testület a beszámolót 11 igen (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, 
Harsányi István, Orosz János, Antalné Tardi Irén, Kállai István, Kanizsay 
György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás 
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Kálmán) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta; 
Máté Lajos közgyűlésen való részvételét 9 igen szavazat (Dr.Sóvágó László, 
Holoda Attila, Harsányi István, Orosz János, Antalné Tardi Irén, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Jónás Kálmán) és 1 
tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett támogatta és a következő határozatot 
hozta: 
 

52/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
A, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Részvénytársaság  
 
1.  a.) jelentését a társaság 2014. évi üzleti évről; 
     b.)a Felügyelő Bizottság jelentését a 2014. gazdasági évről; 
     c.) a könyvvizsgáló jelentését a 2014. gazdasági évről; 
     d.) a 2014. évi gazdálkodásáról szóló mérleg-beszámolót 
 12.055.890 ezer forint mérleg főösszeggel és jóváhagyja a 2014. 
évi 160.452 ezer forint mérleg szerinti eredmény teljes összegének 
eredménytartalékba helyezését; 
     e.) a 2015. évi üzleti tervét, 
     f.) alaptőkéjének emelését, 
g.) alapszabályának módosítását 
 
  javasolja a közgyűlésnek elfogadásra. 
 
B, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hungarospa 2015. május 4-i közgyűlésére tulajdonosi képviselőként 
Máté Lajos önkormányzati képviselőt jelöli ki. 
 
Határidő:2015. április 16.  
Felelős:  jegyző 
 

B,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István vezérigazgató.  
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangulag támogatta. Köszöni az átlátható anyagot.  

 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést. Örül neki, hogy a 
VgZrt. megszívlelte az utóbbi időben kapott kritikákat és jól megszerkesztett, 
részletes beszámolót készített.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság is megtárgyalta a beszámolót és 
egyhangulag támogatta.  

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

53/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója 
- a társaság 2014. évi tevékenységéről szóló üzleti jelentését 
elfogadja; 
- a társaság 2014. évi beszámolóját és annak kiegészítő 
mellékletét 1.421.976eFt mérlegfőösszeggel, és 26.483eFt mérleg 
szerinti eredménnyel elfogadja; 
- a társaság 2014. évi beszámolójáról készült könyvvizsgálói 
jelentést elfogadja; 
- a társaság 2014. évi beszámolójáról készült felügyelő bizottsági 
jelentést elfogadja; 
- a társaság vezérigazgatójának indítványát az eredmény 
felosztására – miszerint a 26.483eFt mérleg szerinti eredmény kerüljön 
eredménytartalékba – elfogadja; 
- a társaság 2015. évi üzleti tervét és beruházási tervét elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: NonprofitZrt. vezérigazgatója 
 

 
C,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Kabály Zsolt ügyvezető.  
 
Kanizsay György Béla: A FEB múlt heti ülésénmegtárgyalta a beszámolót 
és támogatta. Színvonalas munka folyik a TDM-ben, néhány észrevétel, 
javaslat elhangzott ülésén, ezek beépültek az anyagba. A FEB reményét 
fejezi ki, hogy a munka hasonlóképpen fog haladni a továbbiakban is.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta a beszámolót. 
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság is megtárgyalta a beszámolót és 
egyhangulag támogatta.  

 
A képviselő-testület a beszámolót 11 igen (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, 
Harsányi István, Orosz János, Antalné Tardi Irén, Kállai István, Kanizsay 
György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás 
Kálmán) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és 
a következő határozatot hozta:  
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54/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi 
tevékenységéről, gazdálkodásáról és szakmai munkájáról szóló 2014. 
évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését 
elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
Harmadik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Kabály Zsolt ügyvezető.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta a Ptk által kötelezően előírt 
módosítást.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság is megtárgyalta és egyhangulag támogatta 
az előterjesztést.  
 
Kanizsay György Béla: A FEB múlt heti ülésén megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta. 
 
A képviselő-testület 10 igen (Dr.Sóvágó László, Harsányi István, Orosz 
János, Antalné Tardi Irén, Kállai István, Kanizsay György Béla, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 

55/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő 
tulajdonrésze arányában rá eső kötelező törzstőke emelés összegét, 
1.000.000 Ft-ot a cég részére legkésőbb 2015. április 30-ig átutalja, a 
költségvetés tartalék kerete terhére.  
 
Határidő: 2015. április 30.  
Felelős: jegyző  

 
Negyedik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nagy Csaba belső ellenőr.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület 11 igen (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Harsányi 
István, Orosz János, Antalné Tardi Irén, Kállai István, Kanizsay György Béla, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán) szavazat 
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mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 

56/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az éves jelentést az önkormányzat irányítása alá tartozó 
költségvetési intézményeinek 2014. évi belső ellenőrzéseiről. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az éves jelentést a Polgármesteri Hivatal 2014. évi belső 
ellenőrzéseiről.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
Ötödik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta a technikai jellegű rendelet-
módosítást.  

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

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város 2014. évi költségvetéséről szóló 
3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, módosításának és 
végrehajtásának rendjéről – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és 
felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.28.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (3) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottsága egyetértésével – a 
következőket rendeli el: 
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1. § 
 

A 2014. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése 
az alábbira változik: 
 
„A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés főösszegét 6.910.149 
eFt-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    5.016.083 eFt működési célú bevétellel, 
    5.009.557 eFt működési célú kiadással és 
    6.526 eFt működési egyenleggel, valamint 
 
    1.113.464 eFt felhalmozási célú bevétellel, 
    1.900.592 eFt felhalmozási célú kiadással és 
    -  787.128 eFt felhalmozási egyenleggel,  
fogadja el.” 
 

2. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. 
január 1-től a 2014. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 

 
Hatodik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést.  

 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport, nevelési bizottság megtárgyalta és 
egyhangulag támogatta a beszámolót.  
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangulag támogatta a rendelet-tervezetet.  

 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság megtárgyalta és egyhangulag támogatta 
az előterjesztést.  

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

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 
91. §-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben, és az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendeletben kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Hajdúszoboszló Város 
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Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: SzMSz.) 
biztosított feladatkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, valamint Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzatának az SzMSz-ben meghatározott további 
bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az 
önkormányzat költségvetési szerveire. 

 
2. § 

 
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 
 
- Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
- Járóbeteg - Ellátó Centrum 
- Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ 
- Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 
- Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
- Hajdúszoboszlói Városi Televízió 
- Városi Bölcsőde 
- Bocskai István Múzeum 
- Hajdúszoboszlói Lapkiadó Intézmény 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati intézmények 
külön-külön címet alkotnak. 
 
(3) A címrendet az önkormányzat 3/2014. (II.27.) számú 2014. évi 
költségvetéséről szóló rendelete tartalmazza. 
 

3. § 
 
Az önkormányzat a 2014. évi zárszámadás bevételi főösszegét az 1. 
számú melléklet alapján 6.701.325/eFt-ban, kiadási főösszegét 
5.528.839/eFt-ban állapítja meg, melyből: 
 
Működési célú bevételek:     4.978.590/eFt 
Működési kiadások:      4.310.585/eFt 
Működési egyenleg:     668.005/eFt 
Felhalmozási célú bevételek:    1.722.735/eFt 
Felhalmozási célú kiadások:    1.218.254/eFt 
Felhalmozási egyenleg:     504.481/eFt 
 
 

4. § 
 
Az Önkormányzat intézményeinek bevételeit és kiadásait a 1., 8. számú 
mellékletei részletezik. 
 

5. § 
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A felhalmozási kiadások teljesítése a 8., 9., 10., 14., 15. számú 
mellékletek szerinti részletezésben, 1.218.142/eFt-ban kerül 
elfogadásra. 
 

6. § 
 
Az önkormányzati hivatal kiadásait összességében az 8., részletesen a 
9. és 11. számú mellékletek tartalmazzák. 
 

7. § 
 
A céltartalékok felhasználása az 13. számú mellékletben foglaltak 
alapján történt. 
 

8. § 
 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 433 
főben hagyja jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 16. számú 
melléklet mutat be. A közfoglalkoztatottak 2014. évi átlagos statisztikai 
állomány létszáma 251 fő. 
(2) A képviselő-testület a 2011. és 2013. években létszámleépítés miatt 
megszüntetett álláshelyeket 2014. évben nem állította vissza. 

 
9. § 

 
Az önkormányzat közvetett támogatást a 19. számú melléklet alapján 
biztosított. 
 
 

10. § 
 
Az európai uniós pályázatok részletezése a 18. számú  mellékletben 
található. 
 
 

11. § 
 
A 20. és 21. számú mellékletekben találhatók az önkormányzat 2014. 
évi mérlegadatai, valamint a vagyonkimutatás törzsvagyon és üzleti 
vagyon szerinti bontásban. 
 
 

12. § 
 
Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi felülvizsgált 
pénzmaradványát a 22. számú melléklet részletezésének megfelelően 
1.086.147/eFt-ban fogadja el, melyből a személyi juttatás 43.005/eFt, 
járulékok 10.156/eFt, áthúzódó kötelezettségek 46.752/eFt, egyéb 
feladatokra elkülönített 1.313/eFt, felhalmozásra 96.240/eFt, 
pályázatokra 14.428/eFt. 
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13. § 

 
A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összegét e rendelet 
elfogadását követően azonnal, de legkésőbb 2015. június 30-ig fel kell 
használni, illetve a kiemelt előirányzatok között a képviselő-testület 
jóváhagyásával átcsoportosítható. A bérmaradvány csak olyan 
formában használható fel, hogy a 2015. évre áthúzódó kötelezettségek 
kifizetésre kell, hogy kerüljenek. A szabad pénzmaradvány mínuszba 
nem futhat.  
 

14. § 
 
A 2014. december 31-i állapot szerinti önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanok kimutatását a 24. számú mellékletben szereplő kataszteri 
naplók tartalmazzák, melyek az önkormányzati vagyonrendelet 
függelékét képezik. 
 

15. § 
 
A rendelet részét képezi a belső kontrollok működéséről szóló jelentés. 
 

16. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
Hetedik napirend:  
 
Holoda Attila: Olyan információi vannak a Víziközművel kapcsolatosan, 
hogy éppen Böszörménnyel van nem fizetési problémája a cégnek. És éppen 
ők várják most el, hogy Szoboszló megerősítse az alpolgármester személyét. 
Személy szerint nincs semmi problémája az alpolgármesterrel, viszont nem 
érti, hogy a városnak miért nincs felügyelő bizottsági helye ebben a cégben. 
Éppen a nem fizetés miatt javasolja, hogy mintegy jelzésként, ne szavazza 
meg a testület az előterjesztést.  
 
Dr. Sóvágó László: Éppen fordított a helyzet, a Víziközmű nem fizet, 
Böszörmény pedig pert indított ellene. Szoboszlónak is 70 millió Ft-tal 
tartozik a Víziközmű.  
 
Marosi György Csongor: Ő megszavazza az előterjesztést, csak technikai 
jellegű dologról van szó. Egyetért viszont azzal, hogy a városnak is 
érvényesítenie kellene azt, amit Böszörmény, hogy közületek nem fizetnek a 
víziközmű szolgáltatónak. Látva az országos viszonyokat, a cég valószínűleg 
meg is fog szűnni, mert nem fogja tudni ellátni feladatait.  
 
Dr. Sóvágó László: Nagyon bonyolult ez az egész történet, kezdve azzal, 
hogy miért kellett ezt a helyzetet előidézni, ha a cég bedől, nem lesz 
vízszolgáltatás, ahhoz mit szólnak majd azok, akik nem tudják igénybe venni. 
Ő is megszavazza, de attól még nincs megoldva a probléma.  
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Kocsis Róbert: Javasolja, hogy az előterjesztést szavazzák meg és az 
észrevételeket egyéb úton jelezzék a vezetőségnek.  
 
Lőrincz László: Kiegészítésképp elmondta, hogy a 2014 évi 
költségvetésben szerepelt ez a bizonyos fejlesztési pénz a Víziközműnek, 
amit visszatartott az önkormányzat, pontosan azért, mert a bérleti díjat nem 
fizették ki, ez kb. 17 millió Ft volt. A vízdíj visszatartásában nem 
gondolkoztak, épp azért, hogy ne Szoboszló miatt dőljön be a cég.  
 
A képviselő-testület 9 igen (Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Orosz 
János, Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán) szavazat és 2 tartózkodás 
(Holoda Attila, Kállai István) mellett támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 

57/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével - megtárgyalta az 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint a Hajdúkerületi és Bihari 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. részvényese támogatja a Zrt. Közgyűlésének 
30/2015. (III. 17.) HBVSZ határozatát, azaz Sőrés István 
megválasztását a Zrt. felügyelő bizottsági tagjának 2015. március 17. 
napjától 2017. május 3. napjáig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

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

58/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bírák 
jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215.§ 
(1) bekezdése alapján  
 
Béres Miklósné    
Csukás Jánosné   
Gáll Mihályné  
Kósa Istvánné      
Szilágyiné Hodosi Éva  
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Harmatiné Lőrincz Jolán   
Istók Csabáné     
Kovácsné Gál Magdolna  
Pinczésné Tóth Judit   
személyeket bírósági ülnöknek megválasztja. 
 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: jegyző 
 

 
Kilencedik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László: Jegyző Úr 4 millió Ft-ra javítja a határozati javaslatot, 
kéri, javítsa mindenki.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést. Az árajánlatok 
beérkeztek, a munkacsoport tárgyalni fogja, a legkedvezőbb ajánlatot fogják 
kiválasztani.  

 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság megtárgyalta és egyhangulag támogatta 
az előterjesztést.  

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

59/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítéséhez és a 2015. 
évi költségvetésben lévő pályázati céltartalékból nettó 4 millió forint 
keretösszeget elkülönít. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
Tizedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést. Ez egy technikai 
jellegű pénzmozgás.  

 
A képviselő-testület 11 igen (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Harsányi 
István, Orosz János, Antalné Tardi Irén, Kállai István, Kanizsay György Béla, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
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60/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az alábbiakhoz: 
- A Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete 517.328 forint vissza nem 
térítendő támogatásban részesüljön a 2015 évi költségvetés pályázati 
céltartalékából.  
- Ezzel az összeggel a korábban nyújtott 1.227.000 forint 
visszatérítendő támogatás, csökkentésre kerül.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
Tizenegyedik napirend:  
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és 
egyhangulag támogatta az előterjesztést.  

 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést, a következő 
módosítással: a 20 millió Ft-os kátyúzási összegnél a belterületi utaknál helyi 
utak kátyúzása lesz megjelölve, ezt a hivatal is elfogadta.  

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

61/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a városi költségvetés „Belterületi utak fenntartása” 
költséghely felosztását és az alábbi két költséghelyeket határozza meg 
a városi költségvetés 9.sz. mellékletében (városüzemeltetés): 
 

 Belterületi helyi utak fenntartása: 30.000.000,- Ft 

 Helyi utak kátyúzása: 20.000.000,- Ft 
 
A belterületi helyi utak kátyúzása költséghely kerete terhére biztosítja a 
tervező, a műszaki ellenőr és a közbeszerzési tanácsadó megbízásával 
kapcsolatosan felmerülő költségeket is.  
Támogatja továbbá, hogy az Önkormányzat meglévő vagyon- és 
felelősségbiztosítását kiterjessze a kátyúk okozta káreseményekre 
vonatkozóan is. 
 
Határidő: - 
Felelős: jegyző 
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Tizenkettedik napirend:  
 
A képviselő-testület 11 igen (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Harsányi 
István, Orosz János, Antalné Tardi Irén, Kállai István, Kanizsay György Béla, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 

62/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két 
ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
Tizenharmadik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést.  

 
Kocsis Róbert: A szóban forgó faház van-e olyan állapotban, hogy kibírja az 
elbontást, az újbóli felépítést?  
 
Lőrincz László: Lehetnek olyan elemek, melyeket cserélni kell, vagy 
sérülnek, de a faház jó műszaki állapotban van, szakszerű kivitelezők el 
tudják bontani.  
 
A képviselő-testület 11 igen (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Harsányi 
István, Orosz János, Antalné Tardi Irén, Kállai István, Kanizsay György Béla, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 

63/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 
Hajdúszoboszló 3504/2 helyrajzi szám alatti, természetben a 
Hajdúszoboszló, Szép Ernő utcában található kivett sporttelep 
megnevezésű 3903 m2 nagyságú ingatlan területén található 50 
m2alapterületű faházat értékesítésre meghirdeti zárt borítékos 
ajánlattételi eljárás lefolytatásával. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

 
Tizennegyedik napirend:  
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A,  
 
Máté Lajos: Elfogadja az Orgona utca 18. szám alatti ingatlan állapotával 
kapcsolatos interpellációjára adott választ. Fontos pontja ez a 
választókörzetének, az interpellációra adott válasz egyik iránya az operatív 
megoldás keresése, a másik pedig egy olyan rendelet alkotása, amely az 
építéshatósági kötelezéseket lehetővé teszi.  

 
B,  
 
Kanizsay György Béla: Megindul az eljárás, tehát elfogadja a Déli soron 
található terményszárítóval kapcsolatos interpellációjára adott választ.  

 
C,  
 
Kocsis Róbert: Nem tudja elfogadni a II. világháborús emlékmű állapotával 
kapcsolatos interpellációjára adott választ. Azt tudja ő is, hogy nincs 
elkülönítve összeg a költségvetésben. A Hősök tere feldíszítésére szánt 15 
millió Ft-ból lehetne elkülöníteni erre a célra. Érdemes lenne a továbbiakban 
is foglalkozni ezzel a kérdéssel. Az előterjesztésben is szerepel, hogy komoly 
problémák vannak az emlékmű állapotával, viszont nincs kétsége afelől, 
hogy megszavazza a testület a határozati javaslatot.  

 
A képviselő-testület 8 igen (Holoda Attila, Harsányi István, Orosz 
János,Kállai István, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Dr. Sóvágó László), 2 nem (Jónás Kálmán, Kocsis Róbert) szavazat 
és 1 tartózkodás (Antalné Tardi Irén) mellett elfogadta Kocsis Róbert II. 
világháborús emlékmű állapotával kapcsolatos interpellációjára adott választ 
és a következő határozatot hozta:  
 

64/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Kocsis Róbert II. világháborús emlékmű állapotával 
kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
D,  
 
Marosi György Csongor:Nem tudja elfogadni a rágcsálók elszaporodásával 
kapcsolatos interpellációjára adott választ. Májusig nem lehet várni, a VgZrt-
vel kötendő szerződések csak technikai jellegűek, de azok aláírásáig tovább 
szaporodnak a rágcsálók.  
 
A képviselő-testület 2 igen (Kocsis Róbert, Dr. Sóvágó László), 6 nem 
(Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Kállai István, Kanizsay György Béla, 
Marosi György Csongor, Orosz János) szavazat és 3 tartózkodás (Harsányi 
István, Jónás Kálmán, Máté Lajos) mellett nem fogadta el Marosi György 
Csongor rágcsálók elszaporodásával kapcsolatos interpellációjára adott 
választ és a következő határozatot hozta:  
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65/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
fogadja el Marosi György Csongor rágcsálók elszaporodásával 
kapcsolatos interpellációjára adott választ, annak kivizsgálásával 
megbízza az önkormányzat városfejlesztési, mezőgazdasági 
bizottságát.   
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
E,  
 
Holoda Attila: Nem tudja elfogadni a Rákóczi u. 21. sz. alatti társasház 
megközelíthetőségének kérdésével kapcsolatos interpellációjára adott 
választ. Nem egy állandó átjárásra vonatkozott a kérése, nem egy ilyen 
jognak a kikényszerítésére, hanem amikor például mentőautó, tűzoltóautó 
vagy szennyvíz-szippantó autó menne be a területre. Valamilyen 
szabályozott formában meg lehetne oldani a kérdést. Javasolja, hogy telki 
szolgalom megalapításával egy olyan tevőleges szolgalom kerüljön erre a 
területre bejegyzésre, amely szabályozza a felsorolt eseteket.  

 
A képviselő-testület 2 igen (Harsányi István, Dr. Sóvágó László), 7 nem 
(Holoda Attila, Kállai István, Kanizsay György Béla, Orosz János,Harsányi 
István, Jónás Kálmán, Máté Lajos) szavazat és 2 tartózkodás (Antalné Tardi 
Irén, Marosi György Csongor) mellett nem fogadta el Holoda Attila Rákóczi u. 
21. sz. alatti társasház megközelíthetőségének kérdésével kapcsolatos 
interpellációjára adott választ és a következő határozatot hozta:  
 

66/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
fogadja el Holoda Attila Rákóczi u. 21. sz. alatti társasház 
megközelíthetőségének kérdésével kapcsolatos interpellációjára adott 
választ, annak kivizsgálásával megbízza az önkormányzat 
városfejlesztési, mezőgazdasági bizottságát.   
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
Kérdések:  
 
Jónás Kálmán: A mai ülésen már felmerült a vegyes piac kérdése. A 
műfüves pálya építése miatt ez az utolsó hét, amikor nyitva van. Jegyző Úrtól 
kérdezi, hogy van-e valami terv, elképzelés arra vonatkozóan, hogy ez a 
vegyes piac valahol tovább működjön? Beszélt több árussal is, elmondták, 
számukra fontos lenne, hogy a szállodák vendégei számára is könnyen 
elérhető legyen ez a piac. 
 
Dr. Sóvágó László: Abban egyeztek meg, hogy amíg lehet, a piac ott marad 
a jelenlegi helyén, a műfüves pálya a piac felét érinti jelen pillanatban. Amíg 
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az építkezés nem veszélyezteti az eladók biztonságát, addig meghagyják az 
árusítási lehetőséget. Azt nem tudja megmondani, később mi lesz. Azt nem 
gondolja, hogy az üdülő negyedben kellene elhelyezni a piacot.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Orosz János: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. A gyógyfürdő előtt lévő 
kerékpártárolók számát lehetne-e növelni? A reggeli időszakban minden 
fához, kerítéshez, falhoz hozzálakatolnak egy-egy biciklit.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Antalné Tardi Irén: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Sok olyan 
választópolgár él az ő körzetében, akik a közterület rendben tartásáról nem 
tudnak gondoskodni, nagy területről van szó természetesen. Az ő címüket 
eljuttathatja-e Főmérnök Asszonynak, intézkedés végett?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Interpellációk:  
 
Marosi György Csongor: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. A 
lakótelepek környékén egyre nagyobb a fű. Kéri, vegyék fel a kapcsolatot a 
Városgazdálkodási Zrt-vel, hogy különösen a játszóterek környékén kezdjék 
el a fűnyírást, illetve a szelektív hulladékgyűjtők körül olyan állapotok 
uralkodnak, amely zavarja a lakókat. Ebben is kéri a hivatal segítségét.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Antalné Tardi Irén: Jegyző Úrhoz intézi interpellációját. Választópolgárai 
jelezték két rendelettel kapcsolatos észrevételeiket. Az egyik a Vénkertszőlő 
művelési ág- besorolását érinti, kéri tájékoztatassa arról, hogy ennek 
megváltoztatására mikor, hogyan lesz lehetőség. A másik kérés a temető 
rendelettel kapcsolatos, néhány paragrafus felülvizsgálata szükséges.  
 
Dr. Vincze Ferenc: A temető rendelet felülvizsgálatával egyetért, hamarosan 
sor kerül rá, a művelési ág-besorolás régi téma, a Helyi Építési Szabályzat 
keretében születik meg. Hamarosan lesz ezzel kapcsolatos egyeztetés.  
 
Kállai István: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. Lakossági 
fórumán többen jelezték, nem tudják annak rendjét, hogy a fűnyírás 
időszakában miként értesülhetnek a levágott fű elszállításáról.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  

 
A képviselő-testület 15.02 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  

 
K.m.f. 

 
 

     Dr. Sóvágó László           Dr. Vincze Ferenc 
polgármester jegyző 


