
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. 
november 23-án 14.00 órakor a Városháza Pávai Vajna Ferenc termében kezdődött 
nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Ho-
loda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Ma-
rosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János képviselők, Dr. Kor-
pos Szabolcs jegyző; Lőrincz László gazdasági irodavezető; Varga Imre humán-
közszolgáltatási irodavezető-helyettes; Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési irodaveze-
tő-helyettes; Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes; Huczka 
János technikus; Molnár Viktória jegyzőkönyvvezető, valamint érdeklődő állampolgárok. 
 
Harsányi István képviselő 14.10 órakor érkezett.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-
testület határozatképes, majd javasolta a meghívóban szereplő napirendek elfogadását és 
megtárgyalását, azzal a kiegészítéssel, hogy egy kiosztott napirend (Előterjesztés ideigle-
nes műjégpálya létrehozására) és két egyéni képviselői indítvány (Egyéni képviselői indít-
vány Pávai-tervvel kapcsolatosan; Egyéni képviselői indítvány címzetes főorvosi cím ado-
mányozásával kapcsolatosan) felvételéről szavaznia kell a képviselő-testületnek, illetve a 
16. és a 19. számú előterjesztések az előterjesztők kérésére lekerülnek napirendről.   
 
A képviselő-testület  

 ideiglenes műjégpálya létrehozásáról szóló előterjesztés napirendre vételét 9 igen 
szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Só-
vágó László) szavazat és 1 tartózkodás (Majoros Petronella) mellett támogatta (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt); 

 a Pávai-tervvel kapcsolatos egyéni képviselői indítvány napirendre vételét 4 igen 
(Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 2 nem 
szavazat (Antalné Tardi Irén, Németi Attila Sándor) és 4 tartózkodás (Holoda Attila, 
Marosi György Csongor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett nem támogatta (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt); 

 címzetes főorvosi cím adományozásával kapcsolatos egyéni képviselői indítvány 
napirendre vételét 4 igen (Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella), 2 nem szavazat (Antalné Tardi Irén, Németi Attila Sándor) és 4 
tartózkodás (Holoda Attila, Marosi György Csongor, Orosz János, Dr. Sóvágó Lász-
ló) mellett nem támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt); 

 a meghívóban szereplő napirendet 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda At-
tila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Ma-
rosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  

 
193/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 

 
1. Előterjesztés a 2018. évi közös városi turisztikai marketing kampány 
támogatására. 
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Előadó: TDM ügyvezető 
 
2. Előterjesztés központi orvosi ügyelet átszervezésére. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
3. Előterjesztés VI. és IX. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésé-
nek bővítéséről, valamint az I. és a IX. körzet alapellátási szerződés kiegé-
szítéséről. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
4. Előterjesztés Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési 
feltételeinek biztosításáról szóló pályázat benyújtására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés a Hősök terén található támfal végleges dekorációjának 
megoldásáról. 
Előadó: alpolgármester 
 
6. Előterjesztés Nemzeti Ovi - Sport Program keretében pályázat benyúj-
tására. 
Előadó: polgármester 
 
7. Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium vezetői pályázatával kapcso-
latos véleményezésre. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola vezetői pályázatá-
val kapcsolatos véleményezésre. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
9. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat maga-
sabb vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatá-
rozásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
11. Előterjesztés 0197/17 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
12. Előterjesztés Árpád zug tulajdonjog rendezésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
13. Előterjesztés Gábor Áron u. 53. szám alatti ingatlan értékesítésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 

 
14. Előterjesztés Gábor Áron u. 45. szám alatti ingatlan értékesítésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
15. Előterjesztés Rácz Farkas u. 19. szám alatti telek értékesítésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
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16. Előterjesztés termőföldek haszonbérbe adásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
17. Beszámoló a 2017-ben tervezett beruházási, felújítási munkákról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
18. Előterjesztés a DAHUT Társulási Megállapodással kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
19. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 
módosítására. 
Előadó: igazgatási irodavezető 
 
20. Előterjesztés területhasználatra vonatkozó pályázati felhívások kiírásá-
ról. 
Előadó: polgármester 
 
21. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbe-
szerzési tervének módosításáról. 
Előadó: polgármester 
 
22. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
23. Előterjesztés ideiglenes műjégpálya létrehozására.  
Előadó: polgármester  
 
24. Válasz a Gönczy Pál u. 13. szám alatti ingatlan állapotával kapcsolatos 
interpellációra. 
Előadó: igazgatási irodavezető 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 

KÖZMEGHALLGATÁS 16:00 órától, szükséges ideig. 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés Nagy Brigitta települési lakhatási támogatás ügyében be-
nyújtott fellebbezésére. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 

Első napirend:  
 
Előterjesztés a 2018. évi közös városi turisztikai marketing kampány támogatására. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Medgyesi Szilvia Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója. 
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Medgyesi Szilvia: Nincs kiegészítenivalója az anyaghoz. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a kö-
vetkező határozatot hozta:  

 
194/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszo-
boszlói Turisztikai Nonprofit Kft. részére 12.000.000.- Ft összeget biztosít a 
költségvetési tartalék sorából a 2018. évi közös városi marketing kampány 
megvalósításához. A támogatási keretet a Hajdúszoboszlói Turisztikai Non-
profit Kft, a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság jóváhagyásával használja 
fel, a felhasználásról beszámol. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző, TDM ügyvezető 

 

Második napirend:  
 
Előterjesztés központi orvosi ügyelet átszervezésére. 
 
Kunkliné Dede Erika: A szakbizottságok ülésein módosító javaslatot fogadtak el, melyet 
ismertet. Kéri, ezt a javaslatot fogadja el a képviselő-testület: 
„Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a hajdúszoboszlói házi-
orvosok kérésére - az egészségügyi alapellátás keretében jelenleg működő kistérségi 
központi orvosi ügyelet működését áttekintette. A döntéshozó a feladat külső egészség-
ügyi szolgáltatóhoz történő kiszervezésnek lehetőségét – magasabb szakmai színvonalú 
ellátás esetén - támogatja.  Ennek érdekében a feladat végrehajtására pályázatot ír ki és 
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a feladat kiszervezésének közbeszerzési eljárását 
2018. június 30-ig folytassa le. A pályáztatás és a közbeszerzési eljárás lezártáig a kistér-
ségi központi orvosi ügyelet működése, finanszírozása a jelenlegi formában történjen.” 
 
Majoros Petronella: Milyen időhatárokról lehet beszélni, ha ez a módosító javaslat kerül 
elfogadásra?  
 
Kunkliné Dede Erika: Ha a közbeszerzési eljárás pozitívan zárul, akkor azt követően az 
együttműködési szerződés megkötésre kerül záros határidőn belül.   
 
Dr. Sóvágó László: Szeretné, ha világosan rögzülne mindenkiben, hogy ez nem egy el-
döntött dolog, hanem megnézik, hogy van-e erre jelentkező cég és ez a cég mit nyújt 
pluszba és ez mennyibe kerül. A közbeszerzés ennek eszköze.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és el-



5 

lenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határo-
zatot hozta:  

 
195/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a hajdúszo-
boszlói háziorvosok kérésére - az egészségügyi alapellátás keretében jelen-
leg működő kistérségi központi orvosi ügyelet működését áttekintette. A dön-
téshozó a feladat külső egészségügyi szolgáltatóhoz történő kiszervezésnek 
lehetőségét – magasabb szakmai színvonalú ellátás esetén - támogatja.  
Ennek érdekében a feladat végrehajtására pályázatot ír ki és felkéri a Pol-
gármesteri Hivatalt, hogy a feladat kiszervezésének közbeszerzési eljárását 
2018. június 30-ig folytassa le. A pályáztatás és a közbeszerzési eljárás le-
zártáig a kistérségi központi orvosi ügyelet működése, finanszírozása a jelen-
legi formában történjen.  
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős:  jegyző, egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, igazgató fő-

orvos 
 

Harmadik napirend:  
 
Előterjesztés VI. és IX. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésének bővítésé-
ről, valamint az I. és a IX. körzet alapellátási szerződés kiegészítéséről. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és 7 igen szavazattal támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a kö-
vetkező határozatot hozta:  
 

196/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Total Medical Care Kft. ügyvezetője, Dr. Fucskó Csilla (szül: Debrecen, 
1981.05.18. an: Gál Irma Juliánna)  valamint a IX. számú háziorvosi körzet ellá-
tó orvosa és a MINEA-MED Kft. ügyvezetője, Dr. Kovács Petronella (szül: Deb-
recen, 1980.07.17. an: Gombos Erika) valamint a VI. számú felnőtt háziorvosi 
körzet ellátó orvosa, egymást helyettesítő orvosként lássák el feladatukat. Ezzel 
egyidejűleg az érvényben lévő feladat-ellátási szerződésük 3. számú melléklete 
kiegészüljön a meglévő helyettesek mellett, egymást helyettesítő orvosokként.  
 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2017. (IX.07.) 
számú Kt. határozat az alábbiakkal kiegészül: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint Meg-
bízó, megbízza az I. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi alap-
feladat ellátásával a SANS-HELP-MED Kft.-t mint egészségügyi szolgálta-
tót, (székhely: 4032 Debrecen, Tarján u. 128. Cg: 09-09-028987 telephely: 
4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3.) Megbízottat, ahol a feladat ellátó 
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orvosa Dr. Székelyné Dr. Bereczki Beáta (szül: Nyíregyháza, 1976.12.30. 
an: Nyisztor Erzsébet Zsuzsanna). A felek között létrejött egészségügyi 
feladat-ellátási szerződés kelte 2017. szeptember 12. száma:16782-
2/2017. 
 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2017. (V. 18.) 
számú határozatának 4. ) pontja az alábbiakkal kiegészül: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a IX. szá-
mú háziorvosi körzet egészségügyi alapfeladatainak ellátására, 2018. ja-
nuár 01-től a Total Medical Care Kft.-t mint egészségügyi szolgáltatót (Cg: 
09-09-026834 Adószáma: 25167067-1-09, székhelye: 4200 Hajdúszo-
boszló, Koch Róbert u. 23. Telephelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 
1-3.) bízza meg.  A Total Medical Care Kft. ügyvezetője és feladat-ellátó 
orvosa Dr. Fucskó Csilla (sz: szül: Debrecen, 1981.05.18. an: Gál Irma Ju-
liánna) háziorvos. 
 
Határidő: 2017. december 01. 
Felelős: jegyző, egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 

Negyedik napirend:  
 
Előterjesztés Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 
biztosításáról szóló pályázat benyújtására. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és 7 igen szavazattal támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a kö-
vetkező határozatot hozta:  

 

197/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy 
a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, 
és programjainak támogatására a KAB-KEF-17-B-26095 jelű pályázat be-
nyújtását, valamint a 102.200.-Ft önerőt- melyből 50.000.-Ft készpénz- 
biztosítja a város 2017. évi költségvetés pályázatok tartaléka terhére.  
  
Határidő: 2017. november 12., folyamatos 
Felelős:   jegyző, egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 

Ötödik napirend:  
 
Előterjesztés a Hősök terén található támfal végleges dekorációjának megoldásáról. 
 
Holoda Attila: A vállalkozási szerződésben a pénzügyi ütemezésre vonatkozó rész - a 
jelenlegi információk alapján - módosul, ezt kéri elfogadni, mely a következő:   
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1. részszámla összege: 8.000.000.-Ft, esedékessége: a szerződés aláírását követő 5 
napon belül,  
2. részszámla összege 5.000.000.-Ft, esedékessége: 2018. augusztus 30.  
3. részszámla összege: 2.000.000.-Ft, esedékessége: 2019. január 31. 
4. végszámla összege: 5.000.000.-Ft, esedékessége: 2019. március hó 10.  
Kéri továbbá beírni a szerződésbe a következő részt:  
„A Vállalkozó a részszámla megküldésével egy időben köteles tájékoztatni a Megrendelőt 
a kivitelezés előrehaladtáról, melyet a Megrendelő képviselője, megbízottja megtekinthet.” 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag támogatta.  
 
Harsányi István képviselő 14.10 órakor érkezett.  
 
Majoros Petronella: Hasonló előterjesztés volt néhány hónappal ezelőtt a képviselő-
testület előtt, akkor nem támogatta a többség. Lényegében tartalmilag hasonló ez az 
anyag. A művész úr akkor 20 millió Ft-ért vállalta a munkát, ő akkor is azt mondta, hogy 
nyilván nem fogja kevesebbért elvállalni. Sajnálja, hogy akkor nem támogatták, hiszen az-
óta már elkezdődtek volna a munkálatok.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János) és 1 nem szavazat (Dr. 
Sóvágó László) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

198/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Hősök tere átalakítása során kialakított támfal művészi kivitelű, a város múlt-
jára, jelenére, az itt élők környezetre jellemző pusztai foglalkozások bemuta-
tására is emlékező úgynevezett pannó-festmény elkészítését és az ehhez 
korábban elkülönített 16 MFt összeghez további 4 MFt-ot csoportosít át, azaz 
összesen 20 MFt-os keretösszeget biztosít a pannó kialakítására, a város 
költségvetésében.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges szerződések meg-
kötésére, illetve felkéri Jegyzőt a megvalósítás érdekében szükséges intéz-
kedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 

Hatodik napirend:  
 
Előterjesztés Nemzeti Ovi - Sport Program keretében pályázat benyújtására. 
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Kocsis Róbert: Bizottságuk nem tárgyalhatta ezt az előterjesztést. Kéri, hogy a jövőben 
az óvodát érintő, vagy egyéb nevelési jellegű előterjesztéseket az ő bizottsága is tárgyalja 
meg.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag támogatta. Kocsis képviselőtársa által elmondottakra reagálva, az SZMSZ sze-
rint a bizottsági elnök dönthet arról, hogy napirendre vesz bármilyen előterjesztést. Ezt 
megtehette volna elnök úr.   
 
Majoros Petronella: Támogatja az előterjesztést. Óriási hiányosságot pótol ez a pályázat, 
amennyiben sikeres lesz, hiszen jelenleg a Sportház nagy termét használják különböző 
sportrendezvényekre az óvodák. Három óvodában nyílik lehetőség kisebb sportpálya 
megépítésére.  
 
Jónás Kálmán: Nem érti, milyen szempontok alapján sikerült ezt a három óvodát. Módo-
sító javaslatként kéri, hogy mind a nyolc óvodát tegyék be a pályázatba.  
 
Dr. Sóvágó László: Az óvodavezető útmutatásai alapján jártak el, bízzák rá a döntést, ő 
javasolta ezt a három óvodát.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  

 

199/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyúlyt be az Ovi - Sport Közhasznú Alapítványhoz a Nemzeti Ovi - Sport 
Program pályázat keretében három ovi sportpálya megépítésére. A hely-
színek Hajdúszoboszló Törökdomb u. 11, Rákóczi u 84, Hőforrás u. 145.   
A megépíteni kívánt ovi sportpályák beruházási költségének önrészét és az 
előkészítés tervezett költségeit, maximum 15 Millió forintot, a költségvetési 
tartalék terhére elkülöníti, sikeres pályázat esetén kifizeti. 
Hajdúszoboszló város Önkormányzata felkéri Dr. Sóvágó László polgármes-
tert a pályázattal kapcsolatos feladatok megvalósítására! 
 
Határidő: 2017. november 23, illetve a pályázattól függően 
Felelős:   polgármester 

 

Hetedik napirend:  
 
Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium vezetői pályázatával kapcsolatos vélemé-
nyezésre. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
ezt és a következő két előterjesztést is és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
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László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

200/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hőgyes 
Endre Gimnázium intézményvezetőjének további megbízásával kapcsolat-
ban nem él a véleményezési jogával.  
 
Határidő: 2017. 11. 23. 
Felelős:   jegyző 

 

Nyolcadik napirend:  
 
Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola vezetői pályázatával kapcsola-
tos véleményezésre. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javasla-
tot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

201/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pávai Vajna 
Ferenc Általános Iskola intézményvezetőjének további megbízásával kap-
csolatban nem él a véleményezési jogával.  
 
Határidő: 2017. 11. 23. 
Felelős:   jegyző 

 

Kilencedik napirend:  
 
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetői pá-
lyázatával kapcsolatos véleményezésre. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javasla-
tot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  
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202/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar 
Megyei Szakszolgálat főigazgatói beosztásának ellátására beadott pályázat-
tal kapcsolatban nem él a véleményezési jogával.  
 
Határidő: 2017. 11. 23. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizedik napirend:  
 
Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról. 
 
Majoros Petronella: A táblázatban olvasható, hogy a speciális étkezés is biztosított Haj-
dúszoboszlón. Milyen mértékű az ezt igénybe vevők aránya az óvodákban, iskolákban és 
tudják-e biztosítani a különböző jellegű speciális étkeztetéseket?   
 
Kunkliné Dede Erika: A saját konyhák közül egy sem alkalmas a speciális étkeztetésre, 
de külső beszerzéssel az igénybe vevőknek tudják ezt biztosítani. A felmérések alapján 
jóval nagyobb a betegek száma, mint ahányan igénybe veszik a speciális étkeztetést.  
 
Majoros Petronella: A magasabb árak okozzák ezt vagy más tényezők? A bölcsődében 
van-e speciális étkezési lehetőség?  
 
Kunkliné Dede Erika: Beszerzési költségek és szállítási költségek is vannak, egy debre-
ceni cégtől szerzik be az ételeket. A gyermekek pedig sokszor nem eszik meg ezeket az 
ételeket. A bölcsődébe előírások alapján semmilyen ételt nem lehet bevinni. A jövő év 
költségvetése tartalmaz egy olyan összeget, melyből a speciális ételek közül az egysze-
rűbben előállíthatókat finanszírozzák, így ezeket biztosítani fogják a bölcsődében is.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

203/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmé-
nyek tekintetében 2018. évre az alábbi nyersanyagnormákat és térítési díja-
kat állapítja meg.  

 

Intézmény 

2018. évi 
nyers-

anyagnor-
ma (Ft) 

2018. évi térí-
tési díj 

(Ft) 

Bölcsőde 377 479 

Óvodák 412 523 

Ált. Iskola 
7-10 év 
10-14 év 

Középiskolai ebéd 

414 

438 

525 

556 
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14-18 év 310 394 

Kollégiumi ellátás 706 897 

Szociális étkezés 
331  

 

Intézmény 
2018. évi 

nyersanyag-
norma (Ft) 

2018. évi 
térítési díj 
rezsivel 

(Ft) 

 
Vásárolt közszolgál-
tatás: 
- Éltes Mátyás Ált. 
Iskola 
- Speciális étkezés  
  óvoda: csak ebéd 
- Speciális étkezés 
  iskola:7-10 év csak 
ebéd 
  iskola:11-14 év 
csak ebéd 
- Speciális étkezés 
  középiskola ebéd 

 

 

546 

 

443 

 

582 

651 

 

720 

1.575 

 

845 

 

845 

965 

 

1.000 

 

Határidő:  2018. január 1-től 
Felelős:  jegyző 

 

Tizenegyedik napirend:  
 
Előterjesztés 0197/17 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

204/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulá-
sát adja a Hajdúszoboszló külterületén található 0197/17 hrsz-ú önkormány-
zati út területéből a Roden Mérnöki Iroda Kft. által készített Ko-48/2014 szá-
mú kisajátítási vázrajz szerint 60 m2 nagyságú terület kisajátításához a Ma-
gyar Állam részére a NIF Zrt. vagyonkezelői joga mellett. A kártalanítási ös--
szeg 23.460,-Ft, melyet a kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződés alá-
írásától számított 60 napon belül fizetik meg az önkormányzat részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok alá-
írására. 
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Határidő: 2018. január 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenkettedik napirend:  
 
Előterjesztés Árpád zug tulajdonjog rendezésére. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

205/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulá-
sát adja a Hajdúszoboszló, Árpád zugban található 4987/1 hrsz-ú, közterület 
megnevezésű ingatlanban Tóth Gyula és Gálné Tóth Emma 2/24-2/24-ed tu-
lajdoni hányadának összesen 90.000,-Ft vételáron történő megvásárlásához. 
A vásárlás a Költségvetési tartalék terhére történik. A Képviselő-testület fel-
hatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 

 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenharmadik napirend:  
 
Előterjesztés Gábor Áron u. 53. szám alatti ingatlan értékesítésére. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és 8 igen, 1 tar-
tózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Harsányi István, Holoda Attila, Ka-
nizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 2 tartózkodás (Antalné 
Tardi Irén, Jónás Kálmán) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  
 

206/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulá-
sát adja a Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 53. szám alatti 3036 hrsz-ú 598 m2 
nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez a Szo-
boszlói Kastély Panzió Kft. (ügyvezető: Nádasdiné Kasza Anita) részére brut-
tó 15.494.000,-Ft eladási áron. Vevő a vételárat egy összegben, az adásvé-
teli szerződés aláírásakor fizeti meg eladó részére. A Képviselő-testület fel-
hatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 
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Határidő: 2018. január 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizennegyedik napirend:  
 
Előterjesztés Gábor Áron u. 45. szám alatti ingatlan értékesítésére. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és 8 igen, 1 tar-
tózkodás mellett támogatta az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 
tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  
 

207/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulá-
sát adja a Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 45. szám alatti 3059  hrsz-ú ingat-
lanban lévő 147/352-ed tulajdoni hányad értékesítéséhez Borbélyné Sipos 
Ibolya és Borbély Lajos részére 7.120.000,-Ft eladási áron. Ezzel egyidejűleg 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata hozzájárulását adja a 3058/2 hrsz-ú 
66 m2 területű, valamint a 3061 hrsz-ú ingatlanból a Damjanich utca szélesí-
téséhez szükséges ingatlanrész (cca. 40 m2) 24.897,-Ft/m2 egységáron tör-
ténő megvásárlásához. A megosztási vázrajz elkészítése a kérelmező fel-
adata és költsége. 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentu-
mok aláírására. 

 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenötödik napirend:  
 
Előterjesztés Rácz Farkas u. 19. szám alatti telek értékesítésére. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és eluta-
sította a határozati javaslatot, mivel az ajánlott ár és az önkormányzat által kért ár között 
olyan nagy a különbség, hogy a tulajdonos nem fogja tudni megfizetni azt az összeget.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és nem támogatta azt.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Máté Lajos, Né-
meti Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 2 tartózkodás (Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a kö-
vetkező határozatot hozta:  
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208/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Hajdúszoboszló, Rácz F. u. 19. szám alatti 6963 hrsz-ú ingatlan földterületé-
nek 1.900.000,-Ft eladási áron történő értékesítéséhez az ingatlanon lévő la-
kóépület tulajdonosa, Marinka Lászlóné számára. Vevő a vételárat egy ös--
szegben fizeti meg eladó részére az adás-vételi szerződés aláírásával egy-
idejűleg. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenhatodik napirend:  
 
Előterjesztés termőföldek haszonbérbe adásáról. 
 
Orosz János: Bizottsági ülésen felvetődött, hogy nem lehetne-e eladni vagy a felajánlani 
ezt a szántót a jelenlegi bérbevevőnek. Ennek a területnek nincs összekötő útja a dűlő-
utakra. A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és 8 igen, 1 tartózkodás 
mellett támogatta az előterjesztést. 
 
Dr. Sóvágó László: Javasolja, hogy kerüljön le napirendről és készüljön erre egy új előter-
jesztés.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó László), 1 nem szavazat (Jónás Kálmán) és 1 tar-
tózkodás (Németi Attila Sándor) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és 
a következő határozatot hozta:  
 

209/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete leveszi a na-
pirendről a termőföldek haszonbérbe adásáról szóló előterjesztést és javasol-
ja, hogy a következő képviselő-testületi ülésre készüljön új előterjesztés az 
eladással kapcsolatosan.  

 
Határidő:  2017. decemberi képviselő-testületi ülés 
Felelős:    jegyző 

 

Tizenhetedik napirend:  
 
Beszámoló a 2017-ben tervezett beruházási, felújítási munkákról. 
 
Kanizsay György Béla: Mivel még a munkálatok nem kezdődtek meg, kéri, hogy támo-
gassa a testület azt az ötletet, mely szerint a létesülő szabadidő központ területén hagyja-
nak meg a megépülendő sportcsarnoknak helyet. Írja az anyag is, hogy kb. 3,5 hektár ma-
rad meg a jelenlegi kemping területéből. Ha rajta múlna, összevonná a HSE területével ezt 
a kis területet, amely minden szempontból alkalmasabb lenne egy majd megépülő sport-
csarnok részére. A tervezőkkel kíván egyeztetni, hogy van-e lehetőség erre.  
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Dr. Sóvágó László: Törvényi kötelezettség tájékoztatni a testületet arról, milyen munkála-
tok folynak ebben az évben. Az előterjesztés erről szól. A testület valamennyi felsorolt 
munkáról döntött korábban.  
 
Jónás Kálmán: Ahogy hozott egy határozatot a testület, úgy meg is változtathatja azt. 
Semmi nem történt azon a területen eddig, de a szabadtéri színpaddal kapcsolatosan 
sem, amit végtelenül elhibázott döntésnek tart, 430 millió Ft-ot dobnak ki az ablakon azért, 
hogy egy kisebb színpadot építsenek.   
 
A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László), 3 nem szavazat (Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petro-
nella) és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

210/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 
beruházásokról és felújításokról készült beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    jegyző 

 

Tizennyolcadik napirend:  
 
Előterjesztés a DAHUT Társulási Megállapodással kapcsolatosan. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Három külön határozati javaslat szerepel az előterjesztésben, 
ezekről szavazni kell külön. Korábban már döntött a testület a delegált személyéről, de a 
Kormányhivatal szerint hivatali dolgozó kijelölése nem jogszerű, így kéri, hogy jelöljön ki a 
testület egy delegált személyt, aki részt vesz a társulási üléseken.  
 
A képviselő-testület Jónás Kálmán személyét 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Har-
sányi István, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Ma-
rosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó Lász-
ló)és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt); az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Atti-
la, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mel-
lett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) 
és a következő határozatokat hozta:  
 

211/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztés mellékletét képező, a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdál-
kodási Társulás Módosításokkal Egységes Szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri és biztosít-
ja a megállapodásban rögzített vagyoni hozzájárulást. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapo-
dás aláírására.   
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Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester, jegyző 
 
 

 
212/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. év vo-
natkozásában a társulás működési költségeihez - lakosságszám arányban - 
történő hozzájárulás összegét a 2018. évi városi költségvetésében biztosítja, 
és vállalja annak a Tanács Számlájára történő átutalását legkésőbb április 
30-ig. 
 
Határidő: 2017.12.31. és 2018.04.30. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
213/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Debreceni 
Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulási Tanácsába az Önkormányzat 
képviseletével megbízza Jónás Kálmán önkormányzati képviselőt. 
Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület a 137/2017. (VII.06.) képviselő-testületi 
határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 

Tizenkilencedik napirend:  
 
Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításá-
ra. 
 
Jónás Kálmán: Itt arról van szó, hogy a Kormány a Jobbik plakáthelyeit ellehetetleníti. 
Meg lehet nézni, milyen módszerekkel dolgoznak és milyen törvényeket kényszerítenek rá 
az önkormányzatokra.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mel-
lett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) 
és a következő rendeletet alkotta:   
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adók-
ról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, 
valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és h.) pontjai-
ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
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szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában megha-
tározott feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Ügyrendi Bizottsá-
gának véleményének kikérésével - a helyi sajátosságok és igények, az ön-
kormányzat önálló gazdálkodása megteremtésének, valamint az egyes adó-
alanyok teherviselő képességének figyelembe vételével az alábbi rendeletet 
alkotja a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módo-
sítása tárgyában: 
 

1. § 
 
(1) A helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 3. §-ának jelenlegi szövege a Rendelet (1) 
bekezdésévé válik. 
 
(2) A Rendelet 3. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2) Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben 
– két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.” 
 

2. § 
 

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése „Az adó mértéke” szövegrész után 
kiegészül a „3. § (1) bekezdés szerinti adóalap esetén” szöveggel. 
 
(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése „Az adó mértéke” szövegrész után 
kiegészül a „3. § (1) bekezdés szerinti adóalap esetén” szöveggel. 
 
(3) A Rendelet 4. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Az adó mértéke 12000,-Ft/m2. 
 

3. § 
 
A Rendelet 5. § b./ és c./ pontja hatályon kívül kerül. 
 

4. § 
 
(1) A Rendelet 9. § (1) bekezdésének szövege az alábbira változik: 
 
„A Htv. alapján adóbeszedésre kötelezett a szálláshelyen megszálló 
vendégről az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas 
papíralapú vendégnyilvántartó könyvet (vendégkönyvet) vagy elektronikus 
programalapú nyilvántartást köteles vezetni az alábbi adatokkal: 
- vendég vezeték- és utóneve, 
- vendég születési helye és ideje, 
- vendég lakcíme, 
- vendég személyi azonosító okmányának (útlevél, személyazonosító  
igazolvány vagy vezetői engedély) a száma, 
- vendég állampolgársága, 
- szálláshelyre érkezés időpontja, 
- szálláshelyről távozás időpontja, 
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- vendégéjszakák száma, 
- idegenforgalmi adó teljes összege, 
- idegenforgalmi adómentesség jogcíme, 
- vendég sajátkezű aláírása, kivéve, ha a vendég külső ok (pl. életkor,  
 egészségi állapot, stb.) miatt annak megtételére képtelen.” 
 
(2) A Rendelet 9. § (3) bekezdésének szövege az alábbi mondattal egészül 
ki: 
 
„Amennyiben a szálláshely üzemeltetője elektronikus programalapú 
nyilvántartást vezet, köteles legalább az (1) bekezdésben meghatározott 
adattartalmú bejelentőlapot a vendéggel kitöltetni annak megérkezését 
követően haladéktalanul.”  
 
(3) A Rendelet 9. § (4) bekezdésének szövege az alábbira módosul:  
 
„Papíralapú vendégkönyvként kizárólag a Hajdúszoboszlói Polgármesteri 
Hivatal által rendszeresített vendégkönyv használható, mely a 
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalban szerezhető be.”  
 
(4) A Rendelet 9. § (7) bekezdésének első mondata az alábbira módosul: 
 
„Az (1) bekezdésben meghatározott vendégkönyvbe vagy elektronikus 
nyilvántartásba a jegyző jogosult ellenőrzés keretén belül betekinteni.” 
 
(5) A Rendelet 9. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(9) A Htv. 31. § c./ pontja szerinti mentesség kizárólag - a szálláshely 
igénybevételét megelőzően benyújtott kérelem alapján - az önkormányzati 
adóhatóság által kiállított igazolás alapján vehető igénybe. 
 

5. § 
 
Jelen rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 

 

Huszadik napirend:  
 
Előterjesztés területhasználatra vonatkozó pályázati felhívások kiírásáról. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Olyan kiegészítéseket szeretne tenni, amelyek a szakbizottsá-
gok ülésein fogalmazódtak meg. A tájékoztatóban nem szerepel konkrét területi lehatáro-
lás, m2-re vetítve. A pályázókra rábízzák, hogy mekkora területre van szükségük és az 
elbírálás során lesz egyeztetve. A tájékoztatóban szerepel, hogy a pályázónak kell gon-
doskodnia a vagyonvédelemről, akár kerítést is létesíthet. Ez kikerül az anyagból, a körbe-
kerítésre nincs lehetőség. A gasztrotérrel kapcsolatosan merült fel, hogy a testület későbbi 
elképzelései között szerepel, hogy a városi nagyrendezvények is kikerülnek arra a terület-
re, tehát a tér üzemeltetőjének tekintettel kell erre lennie és zenés rendezvényeket, kon-
certeket ez idő alatt nem szervezhet. Kéri, hogy a testület most döntsön abban a kérdés-
ben, hogy a pályázati felhívás milyen módon kerüljön meghirdetésre.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az 
elhangzottakról is szavazott, egyhangúlag támogatta azokat.  
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Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést és 6 igen szavazat, 3 tartózkodás mellett támogatta.  
 
Jónás Kálmán: Van-e lehetőség a gasztrotér továbbértékesítésére? Hogyan látja ezt a 
hivatal? Ugyanolyan pályázati kiírás vonatkozna rá, mint az árusokra.  
 
Dr. Sóvágó László: Az egész arról szól, hogy valaki ezt majd kézbe fogja venni. Lehet, 
hogy lesz albérlő, lehet nem lesz. Jelenleg egyetlen pályázóról sem tud. Két biztosíték 
van: indokolás nélkül lemondható, semmiféle kötelezettség nincs, a másik, hogy az egész 
úgy van felépítve, hogy az önkormányzatnak tesznek javaslatot.  
 
Jónás Kálmán: A 23 órai korlátozás betartását hogyan lehet ellenőrizni?  
 
Dr. Sóvágó László: Amennyiben lesz pályázó, akkor vele olyan szerződést kell kötni, 
amely ezt garantálja.  
 
Kocsis Róbert: A gasztrotér elnevezés egy munkacím vagy ez lesz a végleges elnevezé-
se a térnek? Javasolja, hogy keressenek egy jobban csengő elnevezést.  
 
Majoros Petronella: Eddig sem támogatta és most sem fogja támogatni az előterjesztést. 
A pályázati kiírásban láthatók azok a kritériumok, melyeket megfogalmaznak a bérlővel 
szemben. Ilyen például, hogy a területen építési engedélyhez kötött tevékenységet nem 
folytathatnak, ettől kezdve az illemhely minősége is kérdéses számára. Továbbá az ön-
kormányzat a pályázati elbírálást indoklás nélkül is eredménytelennek nyilváníthatja. Úgy 
gondolja, ha valaki pályázik, elvárható, hogy valamilyen tájékoztatást kapjon.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), 1 nem szavazat (Jónás Kálmán) és 1 tartózko-
dás (Majoros Petronella) mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a kö-
vetkező határozatot hozta:  
 

214/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gasztro-tér, 
illetve a szórakoztató- és mutatványos tér hasznosítására vonatkozó pályá-
zati felhívással egyetért. 
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 

Huszonegyedik napirend:  
 
Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra tette fel a határozati ja-
vaslatot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Ma-
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rosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 
fő vett részt) és a következő határozatot hozta: 
 
 

215/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  

  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét a 7-8. 
számú közbeszerzésekkel kiegészíti az előterjesztés mellékletében foglaltak 
szerint. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2017. december 31. 
Felelős: polgármester 

 

Huszonkettedik napirend:  
 
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 
Jónás Kálmán: Örömét fejezi ki, hogy a HVTV főszerkesztője végre elindult azon a 
képzésen, amellyel már 2016-ban rendelkeznie kellett volna.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 3 tartózkodás (Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

216/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés 
közötti eseményekről november hónapban adott tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Huszonharmadik napirend:  
 
Előterjesztés ideiglenes műjégpálya létrehozására.  
 
Majoros Petronella: Elolvasta az előterjesztést, megakadt a szeme azon a részen, 
mely szerint az ideiglenes műjégpálya kialakításának területe a Művelődési Központ 
melletti parkoló. Itt komoly parkolási gondokkal fognak szembesülni. Egyébként is 
kevés a parkoló. Bizonytalan abban a kérdésben, hogy mennyire van szükség erre a 
műjégpályára. Évek óta a Thököly iskolában működik jégpálya. Oda is járhatnának 
ingyen a gyerekek. Az iskola alapítványát lehetne támogatni ezzel.  
 
Dr. Sóvágó László: A Thököly iskolában csak természetes körülmények között lehet 
jeget csinálni, itt viszont stabilan, két hónapon keresztül lehet használni a pályát. Az 
iskolák már bejelentkeztek, hogy használni kívánják. A parkoló valóban kicsit kisebb 
lesz.  
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Kocsis Róbert: A maga részéről támogatja az előterjesztést, évekkel ezelőtt meg 
kellett volna ennek valósulnia. Kisebb településeken is működik régóta a jégpálya.  
 
Marosi György Csongor: Ő is örömét fejezi ki ezzel kapcsolatosan. Egy technikai 
jellegű kérdést vetettek fel számára, mégpedig hogy bérelhető-e korcsolya?  
 
Varga Imre: Igen, az anyag is tartalmazza.  
 
Majoros Petronella: Módosító javaslata van, a mozi előtti tér is alkalmas lehetne 
erre a célra.  
 
Varga Imre: Nem csak a központi fekvés miatt lett a parkoló kiválasztva. A műjégpá-
lyának sajátos áramigénye van. A legegyszerűbben a Művelődési Központtól tudják 
lekötni.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

217/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ideiglenes 
műjégpálya létrehozásával egyetért. 
A pálya működtetésével megbízza a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt-t.  
A működtetésre elkülönít 15 millió Ft-ot, melynek forrása a költségvetés tarta-
lék kerete.   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírásá-
ra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző, Nonprofit Zrt. vezérigazgatója  
 

Huszonnegyedik napirend:  
 
Válasz a Gönczy Pál u. 13. szám alatti ingatlan állapotával kapcsolatos interpel-
lációra. 
 
Holoda Attila: Elfogadja a választ.  
 

Kérdések:  
 
Majoros Petronella: Bizonyára sokan értesültek a pár nappal ezelőtti tragikus tűzesetről. 
Ez az ingatlan az önkormányzat tulajdona. Sikerül-e az érintett családnak elrendezni a 
sorsát? Milyen rendelkezésre álló üres ingatlanai vannak az önkormányzatnak hasonló 
eset orvoslására?  
 
Dr. Sóvágó László: Írásban ad a hivatal pontos választ a kérdésre.   
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Jónás Kálmán: A szolgáltató háznál a behajtónál régen voltak forgalmat lezáró elemek. 
Azok fel lettek szedve. Rendszeresen autóval behajtanak a járdára. Azt vissza lehet-e állí-
tani?  
 
Dr. Sóvágó László: Írásban ad a hivatal pontos választ a kérdésre.   
 

Interpellációk:  
 
Kocsis Róbert: A volt Profi épülete jó ideje üresen áll. Ez egy központi elhelyezkedésű 
terület. A parkolóban található egy zöld, gyepes sziget, amely igen ápolatlan látványt nyújt. 
Kezdeményezi, hogy még a tél beállta előtt legyen ez rendbe téve, illetve jövő tavasztól 
rendszeres karbantartást kapjon.  
 
Dr. Sléder Tamás: Az ingatlan nem önkormányzati terület, magáncég tulajdonában áll. A 
társaság jelenleg felszámolás alatt áll. Többször egyeztettek a képviselővel. A megoldás 
az lenne, ha lezárnák a parkolót, hiszen ezt sokan használják parkolási célra. Amíg az 
ingatlant nem adják el, nem tudnak mit csinálni. Információi szerint az üzletet hamarosan 
megveszik.  
 
Kocsis Róbert: Az a gondja ezzel, hogy a válasszal nem lesz megoldva a probléma.  
 
Dr. Sóvágó László: Oda fognak figyelni erre a területre.   
 
A képviselő-testület 15.06 órától zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv 
készült.  
 
 

K.m.f. 
 

 
Dr. Sóvágó László      Dr. Korpos Szabolcs  
    polgármester                                             jegyző 


