
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2016. február 18-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Holoda Attila 
alpolgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János 
képviselők, Dr. Vincze Ferenc jegyző, Dr. Sléder Tamás aljegyző, 
Lőrincz László gazdasági irodavezető, Szilágyiné Pál Gyöngyi 
főmérnök, Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-
helyettes, Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes; dr. 
Korpos Szabolcs technikus, Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető, 
valamint érdeklődő állampolgárok. 
 
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 
a testület határozatképes, majd javasolta a meghívóban szereplő 
napirendek elfogadását és megtárgyalását.  
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet 11 igen 
szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás 
Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a 
következő határozatot hozta:  
 
17/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. A) Előterjesztés a képviselő-testület bizottsági szervezetének 
átalakításáról, a 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
Előadó: alpolgármester 
 
B) Önkormányzati nem képviselő bizottsági tag eskütétele. 
Előadó-esküvevő: polgármester 
 
2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda magasabb 
vezetői - álláshely - pályázatának kiírására  
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
3. Előterjesztés a Városi Bölcsőde nevének és 
alapdokumentumainak módosítására (Alapító Okirat, SZMSZ és 
Szakmai Program). 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
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4. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2016. évi intézkedési 
tervének elfogadására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés víziközmű vagyon gördülő fejlesztési tervének 
meghatározására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2016. évi 
közbeszerzési tervéről. 
Előadó: polgármester 
 
7. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
közbeszerzési szabályzatának újraalkotására. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
8. Előterjesztés gyógyhelyfejlesztési pályázat előkészítésének 
finanszírozására. 
Előadó: jegyző 
 
9. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2015. évi tevékenységéről  
Előadó: jegyző 

 
10. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről. 
Előadó: polgármester 
 
11. Tájékoztató Hajdúszoboszló város 2015-ös turisztikai adatairól. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
12. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról. 
Előadó: polgármester 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Első napirend:  
 
A,  
 
Kanizsay György Béla: Két kérdése van az anyaggal kapcsolatosan. 
Az egyik az első fejezetre vonatkozik: „Sajnos úgy tűnik, hogy a sport 
területén is megcsappantak lehetőségeink, közvetlen beavatkozási 
lehetőségeink és irányítási feladataink.” Ez miben nyilvánul meg? Lehet 
tudni részleteket? A másik kérdése a határozati javaslat második 
részére vonatkozik: „Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a város minősített többségi 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok (Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt, Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.) 
esetében a jövőben kizárólag testületi tagok delegálhatók a társaságok 
Felügyelő Bizottságaiba”. Ez azt jelenti, hogy a Gyógyfürdő esetében, 
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ahol két delegáltat adott az önkormányzat, egyet pedig a dolgozói 
alapítvány, meg fog szűnni és a jövőben három tagot az önkormányzat 
delegál?  

 
Dr. Vincze Ferenc: A delegálás joga a képviselő-testületé, törvényt 
nem tud felülírni egy testületi határozat, nem változik semmi. Testület 
csak 2 képviselőt tud delegálni.  
 
Dr. Sóvágó László: Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, fokozatosan 
csökkent a sport szerepe az önkormányzatok életében. Nem is tud 
olyan hatáskörről, amely a minőségi sportot érinti. Ami még megmaradt 
hatáskör, az az önkormányzat részéről vállalt feladat. Ilyen például a 
diáksport, vagy a szakosztályok támogatása.  
 
Kocsis Róbert: A határozati javaslatban látja a szóban forgó 
személyek cseréjét. Az ő bizottságában külsős tag Kotyuga Viktória 
megbízatását visszavonja a határozati javaslat és helyére Kiss Gábor 
kerül. Mi indokolja ezt a döntést? A bizottság elnökeként meg volt 
elégedve Kotyuga Viktória munkájával. Nem érti, mi indokolja Kiss 
Gábor bizottsági taggá válását? Másik észrevétele, hogy Zagyva 
Tamás már egyszer volt ennek a bizottságnak tagja, de akkor 
lemondott. Most újra visszakerül a bizottságba. Feltételezi, hogy az 
összeférhetetlenség szűnt meg részéről, mégis azt gondolja, ez nem 
szokásos eljárás.  
 
Holoda Attila: A bizottsági összevonást követően úgy próbálták 
összeállítani a bizottságot, hogy a tagok alkalmasak legyenek nagyobb 
területek áttekintésére. Kiss Gábor éveken át volt a szociális 
bizottságban tag. Zagyva Tamás esetében a korábbi lemondás indoka 
az összeférhetetlenség volt, ugyanakkor az ő sportmúltja és a városi 
sportéletben való szerepe is predesztinálja őt arra, hogy ebben a 
tevékenységben részt vegyen. Az összeférhetetlenség megszűnt, így 
nincs akadálya a bizottsági tagságnak.  
 
Kocsis Róbert: Némi ellentmondást érez abban, amit Alpolgármester 
Úr mond. Azt mondta a szociális bizottság esetében, hogy a 
megnövekedett feladatok és a több terület áttekinthetősége miatt 
szükséges a személycsere, az új funkció a bizottságban a nevelés lesz. 
Mivel szociális bizottság tagja volt Kiss Gábor, így nem a neveléssel 
kapcsolatban tud hozzátenni a bizottság munkájához. Azt tudná 
elképzelni, hogy egy óvónőt delegálnak, vagy aki ebben a területben 
jártas. Zagyva Tamás esetében azt kifogásolja, hogy egyszer már 
lemondott a bizottsági tagságról. Az a delegálása volt hibás. Elfogadja, 
hogy jogszerű mindkét delegálás, de furcsának tartja.  
 
Marosi György Csongor: A bizottság a nevelési résszel fog 
kiegészülni, Kiss Gábor a korábbi ügyrendi és szociális bizottságok 
tagja is volt, a szociális területen is van tapasztalata, mivel a nyugdíjas 
klub vezetője. Zagyva Tamás delegálásával kapcsolatosan, ha 
fontosnak tartják a gyermekek utánpótlás nevelését, akkor örülni kell 
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annak, hogy az új bizottságban a delegáltak nagy része a sport és a 
turisztikai területén tapasztalt szakemberekből áll. Megfelelően lesz 
kiválasztva a szakma egyensúlya a bizottságban.  
 
Jónás Kálmán: Senki ne gondolja, hogy bizottságok átalakításáról van 
itt szó. Nem volt semmiféle értékelés a bizottságokban zajló munkát 
illetően. Alpolgármester Úr egyetlen bizottsági ülésen nem vett részt. Ez 
egy egyszerű politikai bosszú, az MSZP-vel kötött választási 
szövetségük megvalósítása. Mindenki elfogadta a bizottsági struktúrát a 
választások után. Ha ezt Önök a szemközti oldalon felrúgják, akkor 
vizsgálja meg azt is a testület, hogy szükség van-e alpolgármesterre és 
ki is legyen az? Meg akarják szüntetni a kulturális, nevelési, sport 
bizottságot, a feladatait át akarják adni más bizottságoknak. Önök 
szerint akkor a városnak nincs szüksége kulturális, sport, nevelési 
feladatokra. Nem megszüntetni kellene a bizottságot, hanem a 
hatáskörét bővíteni, programokat, rendezvényeket kellene szervezni. A 
Művelődési Központ nem használja ki a lehetőségeket, sokkal több, 
minőségi rendezvényt lehetne tartani. Ha a testület úgy gondolja, hogy 
az ő személye a legfőbb oka annak, hogy megszüntessék ezt a 
bizottságot, akkor ő akár le is mond az elnöki tisztségről. Ültessék oda 
a saját emberüket, ha ez jobban megfelel. Polgármester Úr remek 
fényképet tett fel a pedagógustüntetésen való részvételéről. Szét is 
nézett ott vagy csak reklámértéke volt az egésznek? Látható volt ott 
olyan tábla, hogy ne üldözzék el a fiatalokat. Önök most éppen ezt 
teszik. Viktória az egyik legfiatalabb bizottsági tag volt. Egy hónapon 
belül már a második MSZP-s tagot ültetik be bizottságokba. Ebből 
látható, hogy az Összefogás nem más, mint egy baloldali szellemiségű 
érdekközösség. Amit kifogásol Polgármester Úr a kormányzati 
politikában, azt helyi szinten ugyanúgy megvalósítja. Ez ma a 
hajdúszoboszlói közélet.  
 
Holoda Attila: Egy testületi munka értékeléséhez nem kell részt venni 
a testületben. Az Önök pártjának elnöke rendszeresen bírálja a 
kormányt, pedig nem tagja annak. Az előterjesztés egy hatékonyabb 
bizottsági munkát céloz meg. Ez nem takarja azt, hogy a sport és a 
kultúra kevésbé lenne fontos. Olyan csoportosítást hajtottak végre, 
amellyel hatékonyabb lesz a munka és egyúttal költségmegtakarítást is 
jelent az önkormányzatnak. Tökéletesen megérti képviselőtársa 
csalódottságát, hiszen szembesülnie kell azzal, hogy - szemben a róluk 
kialakított képpel, mely szerint minden jó, ami a városban történik a 
Jobbiknak köszönhető, - az Összefogás nem eszerint gondolkodik. 
Nem a Jobbik körül forog a világ. Arra a kérdésére, hogy van-e szükség 
alpolgármesterre, a Polgármester Úr ad majd választ. A kultúra és sport 
szükségességére visszatérve, úgy gondolja, erős tévedésben van 
képviselőtársa, ha azt gondolja, a bizottság feladata az, hogy 
rendezvényeket szervezzen. Az a kijelentés, hogy a pártjában tag 
Kotyuga Viktória elküldésével a fiatalokat elüldözik, nem állja meg 
helyét, egyéb pozitívumát az ő fiatalságának nem igazán lehet 
elmondani.  
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Kanizsay György Béla: A határozati javaslatban szerepel, hogy 
Guglenkó Márk Dávid megbízatása megszűnik a bizottságban. Ő ezzel 
nem ért egyet, hiszen a turizmusban tapasztalt, több nyelven beszélő 
szakemberről van szó. Módosító javaslata van, mely szerint Guglenkó 
Márk Dávid nevét cseréljék ki Matusz Imrére.  
 
Marosi György Csongor: Ügyrendi javaslata van: mivel a vitában már 
módosító javaslatok jönnek, szavazzanak az előterjesztésről. Jónás 
képviselőtársának még annyit elmond, hogy az önkormányzati törvény 
csak a pénzügyi, gazdasági bizottság létrehozását teszi kötelezővé.  
 
Dr. Sóvágó László: Apróságokon is vitatkozhatna, hogy például azon a 
tüntetésen, ahol ő részt vett, valaki feltartott egy táblát. Az a baj itt 
koncepcionálisan, hogy a Jónás Kálmán képviselő úrnak víziói vannak, 
ahol most ő a fő bűnös. Nem mindent ő talál ki, de a többség 
egyetértésével születnek az előterjesztések. Másik baj, hogy Képviselő 
Úr túl sokat gondol saját magáról és a pártjáról. A választásokon még a 
független jelöltek is legyőzték a Jobbikot. A maga nevében semmi 
problémája nincs a Jobbik-os szavazókkal, országos kérdésekben 
viszont sokszor nem ért egyet velük. Az a probléma, hogy Képviselő 
Úrral nehéz a kapcsolatot tartani, személye olyan jeleket hordoz, 
amelyek alapján nagyon nehéz vele együttműködni. Kizárólagosságra 
törekvő, más szavát meg nem halló, makacsul ragaszkodik pártja 
elképzeléseihez, a város érdekei másodlagosak. Képviselő Úr már meg 
is kezdte bosszúhadjáratát, a hét elején megkérdezte a hivataltól, hogy 
használhatja-e a polgármester magáncélra a hivatali gépjárművet. 
Nincs semmi titok, használhatja, ezt a közvélemény előtt kijelenti. Meg 
kell próbálni a város érdekében cselekedni, a többség véleményét is 
figyelembe venni. Az egyesület semmiféle politikai jelszót nem tűzött 
zászlajára, ellentétben Képviselő Úr pártjával.  
 
A képviselő-testület Marosi György Csongor ügyrendi javaslatát a vita 
lezárásáról 7 igen (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), 2 nem (Jónás Kálmán, Kocsis Róbert) szavazat és 2 
tartózkodás (Harsányi István, Majoros Petronella) mellett támogatta; 
Kanizsay György Béla javaslatát, mely szerint Guglenko Márk Dávid 
helyett Matusz Imre megbízatása szűnjön meg a Turisztikai 
Bizottságban, 2 igen (Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla), 4 nem 
(Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Németi Attila Sándor, Orosz János) 
szavazat és 4 tartózkodás (Harsányi István, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Dr. Sóvágó László) mellett nem támogatta; az 
előterjesztést 8 igen (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) és 3 nem (Jónás Kálmán, Kanizsay György 
Béla, Kocsis Róbert) szavazat mellett támogatta és a következő 
rendeletet alkotta, ezt követően határozatot hozta:  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 
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6/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

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

1. § 
 
A szervezeti és működési szabályzat 22. § (1) bekezdése a 
következőre változik: 
 
„(1) A képviselő-testület bizottsági szervezetét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 
a) gazdasági bizottság       9 taggal 
b) városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság   9 taggal 
c) turisztikai, kulturális, sport bizottság  11 taggal 
d) igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság   
7 taggal.” 
 

2. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
18/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1) és (2) bekezdése 
valamint az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 
alapján 
- Máté Lajos és Majoros Petronella képviselőket a 
Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság tagjává választja meg; 
- a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottságban Guglenko Márk 
megbízatása megszűnik; 
- a Turisztikai Kulturális, Sport Bizottságban Kiss Klára 
megbízatása megszűnik, helyére Zagyva Tamást választja meg; 
- az Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 
Bizottságban Kotyuga Viktória megbízatása megszűnik, helyére 
Kiss Gábort választja meg; 
- a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság elnökének Máté 
Lajos képviselőt választja meg. 
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő ülésre 
készítsen előterjesztést az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzata vonatkozó mellékleteinek felülvizsgálatáról a 
megváltozott bizottsági jogkörök tisztázása céljából. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a város minősített többségi 
tulajdonában lévő gazdasági társaságok (Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt, Hungarospa Hajdúszoboszlói 
Zrt.) esetében a jövőben kizárólag testületi tagok delegálhatók a 
társaságok Felügyelő Bizottságaiba, akik személyére vonatkozóan 
a 2016. márciusi ülésre előterjesztés készül. A márciusi döntésig a 
jelenlegi FEB-tagok maradnak a delegáltak a Felügyelő 
Bizottságokban. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: 2016. márciusi képviselő-testületi ülés 
 

 
B,  
 
Zagyva Tamás és Kiss Gábor önkormányzati nem képviselő bizottsági 
tagok eskütételére került sor.  

 
Második napirend:  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális 
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, nevelési, sport bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
  

19/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 
(továbbiakban Kjt.) 20. B §, 23.§, illetve a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) pontja figyelembevételével 
pályázatot ír ki a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda óvodavezetői 
álláshelyére az alábbiak szerint:  
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Pályázatot meghirdető és munkáltató megnevezése: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 
 
A közalkalmazotti jogviszony  
időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:    teljes munkaidő 
Meghirdetett munkakör:  Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 
óvodavezető munkaköre 
Munkavégzés helye:     4200 Hajdúszoboszló, 
Rákóczi utca 14. sz. 
Beosztás:      magasabb vezető  
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: 
A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda tevékenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)  EMMI rendeletben, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben 
és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. 
A magasabb vezetői megbízás időtartama:     5 év 
A megbízás kezdő napja:              2016.08.01. 
A megbízás megszűnésének időpontja:   2021.07.31. 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § 
(1) a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és 
szakképzettség,  

 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettség,  

 legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai 
gyakorlat,  

 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, 
vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,  

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § 
(1) b) és c) pontja alapján büntetlen előélet és cselekvőképesség,  

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20. § (2) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés.  

 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. 
 
Juttatások, illetmény: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései 
az irányadók. 
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A pályázat benyújtásának formája:  írásban, zárt borítékban 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

 intézmény vezetői program, szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelések, 

 részletes szakmai önéletrajz, 

 képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatok, 

 büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt, 

 az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő 
igazolása, 

 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

 nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz 
vagyonnyilatkozat-tétlei kötelezettségének, 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
a https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzétételtől 
számított 30 nap. 
 
A pályázat benyújtásának helye és módja: 
A pályázatot 1 eredeti példányban Hajdúszoboszló Polgármesteri 
Hivatal Önkormányzati Iroda (Varga Imre humán-közszolgáltatási 
irodavezető-helyettes 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz.) 
címezve, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük 
feltüntetni: "Pályázat a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 
magasabb vezetői álláshelyére". 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban 
feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. 
A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázatot - a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után - a 
véleményezési határidő lejártát követő első rendes ülésén bírálja 
el a Képviselő-testület. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kozigallas.hu), 
valamint a www.hajduszoboszlo.eu honlapon. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Imre 
humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes nyújt a 06/52/557-
365-ös telefonszámon. 
 
Határidő:   2016. március 1., illetve értelemszerűen 
Felelős:      jegyző      
 
 
 



10 

 

 
Harmadik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális 
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

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

20/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Városi Bölcsőde módosító Alapító okiratát( 1/A. sz. melléklet), az 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát ( 1/B. sz. melléklet),  
egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-ét ( 2. sz. melléklet) és az 
egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját ( 3. sz. 
melléklet ) a mellékletek alapján elfogadja. 
 
Határidő: 2016. február 18. 
Felelős:   jegyző/intézményvezető 
 

 
Negyedik napirend:  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

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

 
Kocsis Róbert: Nem támogatja az előterjesztést, mert a már korábban 
szóba hozott „Zöld város” pályázatban szereplő játszótér cserét, 
megszüntetést kész tényként kezeli az anyag.  
 
Holoda Attila: Jelezni szeretné, hogy a játszótér esetében cseréről van 
szó, egy sokkal szebb játszóteret hoznak létre egy más területen. A 
parkolás régóta megoldandó probléma azon a részen. Egyeztetve 
Marosi Képviselő Úrral, aki a körzet képviselője, megállapodtak abban, 
hogy 40-50 méterrel arrébb alakítanak ki játszóteret, a gyerekek tehát 
nem maradnak játszótér nélkül és részben megoldódhat a parkolás 
kérdése is.   
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Kocsis Róbert: Nagyon örül, hogy megbeszélték ezt képviselőtársával 
frakción belül. Éppen ezért sem támogatja. Erről mai napig semmilyen 
látványterv, vázlat nem született. Azon a helyen játszótér van 40 éve, 
úgy kell tudomásul vennie két képviselőtársa döntését, hogy 
gyakorlatilag Marosi képviselőtársa szavára kell, hogy hagyatkozzon.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az előterjesztés nem tartalmazza a „Zöld 
város” projekt keretében kialakuló projektelemekkel kapcsolatos 
tételeket. A „Luther utca parkoló fejlesztés” a költségvetésben a 
beruházási táblában külön soron szereplő fejlesztést tartalmazza, ami a 
Bárdos Iskola előtti parkolási gondok enyhítésére és javítására szolgál. 
A tervező kiválasztása még nem történt meg, csak vázlattervek 
készülhetnek, a pályázat beadását megelőzően a testületnek jóvá kell 
hagynia majd a végleges projektelemeket. Amint olyan anyag áll 
rendelkezésre, az a testület elé kerül.  
 
Marosi György Csongor: Kocsis képviselőtársának szeretné 
elmondani, hogy a körzetben élők fő problémája az volt, hogy nagy a 
mozgáslehetőség azon a területen a gyerekek számára, ez most 
megoldottá válik, nem lesz balesetveszélyes a játszótér. A parkolási 
gondok is megoldódnak. Képviselőtársát meghívja a lakossági 
fórumára, ahol megmutatja a vázlatokat arról, hogyan is néz majd ki ez 
a terület.  
 
Kocsis Róbert: A Luther utcai játszótér jelenlegi állapotában EU-
konform. Azt a kijelentést, hogy balesetveszélyes a játszótér, nem tudja 
értelmezni. Ahova Önök tervezik a játszóteret, ott korábban meg lett 
szüntetve egy játszótér arra hivatkozva, hogy az ott élő idős embereket 
zavarja. Örül annak, hogy most már nem zavarja az ott lakókat. Az, 
hogy hol sétál, nem tartozik a testület elé.  
 
Marosi György Csongor: Ha megkérdezné a hivatalt Képviselőtársa, 
akkor tudná, hogy a játszótér nem ott lesz, ahol gondolja, hanem másik 
helyen, a Fidesz-iroda mellett parkoló helyén, ahol nem zavarja a 
lakókat.  
 
Kocsis Róbert: Folyamatosan érdeklődik a hivatalban, eddig nem 
tudtak mutatni semmilyen vázlatrajzot, ilyen jellegű meghatározásokat, 
amiket Képviselőtársa mond, hallott, de semmi konkrétumot nem.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
  

21/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló Környezetvédelmi 
Program végrehajtását szolgáló, 2016. évi intézkedési tervét az 
alábbiak szerint elfogadja: 
 

2016. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  
program végrehajtására 

 
1. Fásítás és utógondozás 
10.830.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök  
 
2. Ivóvíz, szennyvíz közműberuházás 
20.837.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: HBVSZ. ZRt. műszaki igazgató, Főkönyvelő 
 
3. Környezetvédelmi alap, talajvíz mintavételek 
3.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
4. Csapadékvíz elvezetés építése 
20.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
5. Ivóvíz és szennyvízközmű felújítás 
10.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök, 
 
6. . Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, 
belvízmentesítés 
30.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök,  
 
7. Önkormányzati erdők művelési feladatai 
4.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelős: Jegyző 
 
8. Útfelújítások 
53.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
9. Közterületek felújítása (járdaépítés) 
40.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök  
 
10. Luther u. parkoló fejlesztése 
20.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
11. Útépítési tervek készítése, engedélyeztetés 
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10.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök, 
 
12. Hőgyes-Kossuth u. kijelölt gyalogátkelő és 
sebességmérő építése 
8.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
13. Puskin u.- Erzsébet u. kereszteződésbe 
gyalogátkelőhely építése 
6.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
14. Nádudvari u. buszmegálló építése 
1.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök  
 
15. Köztisztaság, síktalanítás 
 56.257.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
16. Intézményfelújítások 
100.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök, 
 
17. Köztisztasági feladatok ellátása 
A szemétszállítás többletköltsége 
21.105.000,- Ft /saját forrás/ 
Komplex hulladéktelep üzemeltetése 
18.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Inert hulladéklerakó üzemeltetése, lerakási illeték 
11.100.000,- Ft /saját forrás/ 
Hulladéklerakók fenntartása 
1.905.000,- Ft /saját forrás/ 
Korszerű állati hulladékkezelő telep üzemeltetése 
16.535.000,- Ft /saját forrás/ 
Illegális hulladéklerakók felszámolása 
1.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
18. Allergén növények kaszálása 
2.987.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
19.  Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén 
növények kiírtás, kényszerkaszálás  
3.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
20.  Szúnyog-, és rágcsálóirtás, növényvédelem  



14 

 

8.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
21. Zöldterületek fenntartása 
Parkfenntartás 
55.880.000,- Ft /saját forrás/ 
Fakivágás 
3.785.000,- Ft /saját forrás/ 
Falevél elszállítás 
2.016.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
22. Utcai kosárpálya építése (Szilfákalja úton) 
23.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
23. Sportpálya építés Galgócz sori játszótér mellett 
20.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
24.  Utcabútor beszerzés 
10.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
25. Térfigyelő kamerarendszer bővítése 
5.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Jegyző, Aljegyző 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Programban szereplő további feladatokat 
forráshiány miatt pályázatok útján kívánja megvalósítani, utasítja a 
jegyzőt a pályázati lehetőségek figyelésére. 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
Ötödik napirend:  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
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22/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az előterjesztés mellékletét képező, 2016-2030. évekre szóló, az 
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás (vízmű-rendszer 
kódja: 11-05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) Gördülő 
Fejlesztési Tervét elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
nyilatkozatok megtételére, a terv Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalnak történő benyújtására jóváhagyás végett. 
 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az előterjesztés mellékletét képező, 2016-2030. évekre szóló, az 
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás (vízmű-rendszer 
kódja: 11-05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) Gördülő 
Fejlesztési Tervben megfogalmazottak szerint a városi 
költségvetés 2/2016. (I.28.) 13. sz. melléklet 6/ÖK (ivóvíz, 
szennyvíz közműberuházás) soráról bruttó 10.600.000,- Ft 
összeget csoportosít át az alábbi megbontásban: a 14. sz. 
melléklet 3/ÖK (ivóvíz közmű) sorra bruttó 3.900.000,-Ft-ot, a 
4/ÖK (szennyvízközmű) sorra bruttó 6.700.000,-Ft összeget. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, 
              jegyző 

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

23/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési 
tervét - az előterjesztés mellékletében rögzített tartalommal - 
elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2016. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
Hetedik napirend:  
 
Jónás Kálmán: Az 1. fejezet 3. § (3) bekezdésének b, pontja alapján a 
közbeszerzés tárgya szerinti önkormányzati bizottság elnökét is el kell 
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hívni a beszerzési bizottság ülésére. Ez 2014. óta nem fordult elő. Őt, 
mint bizottsági elnököt 2015-ben a sportra és kultúrára vonatkozó 
beszerzésekkel kapcsolatos ülésekre miért nem hívták meg egyszer 
sem?   
 
Dr. Sléder Tamás: A jelenlegi előterjesztés tárgya a közbeszerzési 
szabályzat újraalkotása. Képviselő Úr beszerzéseket említ, ez nem 
tartozik ezen szabályzat hatálya alá. A tavalyi évben nem volt sportra 
irányuló, értékhatárt elérő közbeszerzés.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 nem szavazat (Jónás 
Kálmán) mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:  
  

24/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata – az 
előterjesztés mellékletét képező tartalmú – közbeszerzési 
szabályzatát. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

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

25/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című GINOP–7.1.3–
2015 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat 
projektelemeit az előterjesztésben foglaltak alapján támogatja.  
 
A pályázat további előkészítése, a szükséges dokumentumok 
elkészítése érdekében bruttó 48Mft keretösszeget különít el 
„Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése GINOP–7.1.3–2015 
pályázat” megnevezéssel a 2016. évi városi költségvetés általános 
tartalék kerete terhére.  
 
A képviselő-testület a pályázat benyújtását megelőzően dönt a 
projekt tényleges megvalósítási költségeiről, az önerő mértékéről. 
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Határidő: pályázati felhívás szerint 
Felelős: jegyző 

 
Kilencedik napirend:  
 
Antalné Tardi Irén: Egy nagyon tartalmas, minden területet felölelő 
beszámoló készült. Mindazon szakbizottságnak, intézménynek, 
amelyek ezen területen dolgoznak, ajánlja figyelmébe. Köszöni az 
előterjesztőnek ezt a színvonalas anyagot, elfogadásra javasolja.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
  

26/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyző beszámolóját a polgármesteri hivatal tavalyi 
tevékenységéről, eredményeiről elfogadja.  
 
Határidő:  - 
Felelős: - 

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

27/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. 
Sóvágó László polgármester szabadságának ütemezését a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. 
§ (2) bekezdése alapján jóváhagyja. 
 
Határidő:  – 
Felelős: – 

 
Tizenegyedik napirend:  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. Örömmel állapította meg, hogy Budapest után 
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Hajdúszoboszló fogadta a legtöbb vendéget és a legtöbb 
vendégéjszakát is itt töltötték. A számuk magukért beszélnek, a cél, 
hogy a továbbiakban is őrizze ezt a helyét a város. Egyúttal köszönetét 
fejezi ki a bizottság mindenkinek, akinek ebben az szép eredményben 
szerepe volt.  

 
Dr. Sóvágó László: Örül, hogy Hajdúszoboszló az ország második 
legfontosabb turisztikai központja. Ez biztatatás a jövőre nézve, de van 
bőven mit csinálni.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta:  
  

28/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város 2015-ös turisztikai adatairól szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő:  – 
Felelős: – 

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

29/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatokról február hónapban adott jelentést 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
Kérdések:  
 
Jónás Kálmán: Többen megkeresték azzal kapcsolatosan, hogy a 
Böszörményi –József Attila utcák kereszteződésében ki van helyezve 
egy „Hajdúszoboszló” tábla, ami jelzi a város végét, ha viszont 
elfordulunk a Szent Erzsébet vagy a Pávai utcák felé, ott nem jelzi 
semmi, hogy a városba érünk. Ezt a helyzetet meg kell oldani. A József 
Attila utca két végén is ki lehetne helyezni tájékoztató táblákat.  
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Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az idei útfenntartási keret terhére 
megkezdődtek a település vége és kezdete táblák beszerzése, a József 
Attila-Böszörményi utcák kereszteződésében lévő táblát a tervek szerint 
kihelyezik a Szent Erzsébet utcáig. Megvizsgálják a további 
lehetőségeket.  
 
 
 
A képviselő-testület ülése 15.05 órakor befejeződött.   
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Dr. Sóvágó László      Dr. Vincze Ferenc 
    polgármester                                         jegyző 

 
 
 
 


