
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2016. július 7-én 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. Korpos Szabolcs aljegyző, 
Lőrincz László gazdasági irodavezető; Kunkliné Dede Erika 
egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes; Dr. Sléder Tamás 
igazgatási irodavezető; Szabó László műszaki ügyintéző; 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, azzal a kiegészítéssel, hogy 
a következő előterjesztés napirendre vételéről szavazzon a testület: 
„Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Programban való részvételről”. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés napirendre vételét 11 igen 
szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás 
Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 11 fő vett részt); 12 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) a következő napirendet fogadta el:  
 
105/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés a Strandfürdő fejlesztési programjának tervéről. 
Előadó: vezérigazgató 
 
2. Előterjesztés a járási hivatali és az üzemeltetési megállapodás 
módosítására. 
Előadó: jegyző 
 
3. Előterjesztés építési tilalmak elrendeléséről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról. 
Előadó: jegyző 
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4. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. 
Előadó: főépítész 
 
5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 
Érdekképviseleti Fórumáról. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés költségvetési intézmények közötti megállapodás 
jóváhagyására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
7. Előterjesztés Gábor Áron utcai ingatlan megvásárlására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
8. Előterjesztés DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelméről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
9. Előterjesztés Hőforrás utcai területek értékesítéséről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
10. Előterjesztés a 2016. évi helyi közösségi közlekedés 
támogatásának igényléséről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
11. Előterjesztés autóbusz menetrend módosításával kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
12. Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Hajdúszoboszlón” című pályázattal kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
13. Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok részére kiírt pályázattal kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
14. Előterjesztés református templom felújításának támogatására. 
Előadó: polgármester 
 
15. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2017. évi mértékével 
kapcsolatosan. 
Előadó: polgármester 
 
16. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: igazgatási irodavezető 
 
17. Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Programban való részvételről. 
Előadó: igazgatási irodavezető  
 
18. Válasz utcanevek helyesírásával kapcsolatban. 
Előadó: igazgatási irodavezető 
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19. Válasz interpellációra fa üregébe költözött vadméhekkel 
kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
20. Válasz interpellációra kosárlabda pályánál történt fakivágásokkal 
kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
21. Válasz interpellációra jelfák, elektromos kapcsolószekrény 
felújításával kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
22. Válasz kérdésre Szilfákalja – Jókai sori mentőbejárat úttorkolat 
forgalmi rendjével kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés Sáriné Kovács Éva önkormányzati bérlakás bérleti 
jogviszonyának hosszabbítása ügyében benyújtott fellebbezésre. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
2. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására. 
Előadó: polgármester 
 
Első napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula vezérigazgató.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális és sport bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Örül a bizottság, hogy a 
fürdő minden fejlesztéskor már azon gondolkodik, hogyan lehetne 
további fejlesztéseket véghezvinni, a fejlesztések egymásra épülnek. 
Elismeréssel illeti a cégvezetőt a bizottság.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
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106/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és 
Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 
előterjesztett Strandfürdő fejlesztés tervezési koncepcióját és a 
konkrét létesítési terveket. Felhatalmazza a menedzsmentet az un. 
engedélyes és kiviteli tervek – kiegészítésekkel történő – 
elkészíttetésére.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   vezérigazgató  

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

107/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
járási hivatali és üzemeltetési megállapodás előterjesztés szerinti 
bekövetkezett változások érvényesítésével történő módosítását 
elfogadja. Egyetért a járási hivatalok feladatkörét bővítő további 
kormányzati intézkedések irodaigényének előterjesztésben írt módon 
történő ideiglenes (C., épület földszintjén, egy irodában), illetve 
tartósabb biztosításával (B., épület II. emeletén). Felhatalmazza a 
polgármestert az önkormányzati-hivatali irodaszükségletet is 
biztosító megállapodás-módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2016. december 31.  
Felelős:   jegyző  

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

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2016. (VII. 07.) önkormányzati rendelete 

építési tilalmak elrendeléséről 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 20. § (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában, valamint a 
telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) 
NFGM rendelet 1. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város Helyi Építési Szabályzatában meghatározott 
területeken, a településrendezési feladatok megvalósítása 
érdekében, a rendezési terv által meghatározott célok 
megvalósításáig, de a rendezési terv jóváhagyásától számított 
legfeljebb 7 évre építési tilalmat rendel el. 
 
(2) Az építési tilalom elrendelése a következő helyrajzi számú 
ingatlanokat érinti: 
 
a) Debreceni út városba bevezető szakaszának északi oldalán 
elhelyezkedő 3534/1, 3534/2, 3534/3 hrsz-ú ingatlanok közcélból, 
burkolt-, fásított közterület bővítése céljából. 
 
b) A Szent Erzsébet utca északi oldalán elhelyezkedő 2496/2, 
2496/3, 2496/4, 2496/5 hrsz-ú ingatlanok közösségi célú 
rendezvénycsarnok létesítése céljából. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
Negyedik napirend:  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Régi kérése 
volt a belterületbe vonás a lakosságnak.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
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108/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tulajdonosok kérelmére, az elkészített és benyújtott vázrajz alapján  
 
a 10233 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület 
művelési ág alatti, 2045 m2 területű ingatlant 7801 hrsz alatti kivett, 
beépítetlen területként, 
a 10232 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület és 
gazdasági épület 1142 m2 területű ingatlant 7802 hrsz alatti kivett, 
gazdasági épület, udvar területként, 
a 10230 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület 
művelési ág alatti, 499 m2 területű ingatlant 7803 hrsz alatti kivett, 
beépítetlen területként, 
a 10231 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület 
művelési ág alatti, 583 m2 területű ingatlant 7804 hrsz alatti kivett, 
beépítetlen területként, 
a 10227 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület 
művelési ág alatti, 1139 m2 területű ingatlant 7805 hrsz alatti kivett, 
beépítetlen területként, 
a 10226 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület 
művelési ág alatti, 903 m2 területű ingatlant 7806 hrsz alatti kivett, 
beépítetlen területként, 
a 10229 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület és 
gazdasági épület 1101 m2 területű ingatlant 7807 hrsz alatti kivett, 
gazdasági épület, udvar területként, 
a 10225/1 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület 
művelési ág alatti, 1154m2 területű ingatlant 7808 hrsz alatti kivett, 
beépítetlen területként, 
a 10225/2 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület 
művelési ág alatti, 967 m2 területű ingatlant 7809 hrsz alatti kivett, 
beépítetlen területként, 
a 10222 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület 
művelési ág alatti, 1277m2 területű ingatlant 7810 hrsz alatti kivett, 
beépítetlen területként, 
a 10223 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület 
művelési ág alatti, 588m2 területű ingatlant 7811 hrsz alatti kivett, 
beépítetlen területként, 
a 10221/1 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület és 
gazdasági épület 2035 m2 területű ingatlant 7812 hrsz alatti kivett, 
gazdasági épület, udvar területként belterületbe vonja, és egyben 
felkéri az illetékes körzeti földhivatalt a változások átvezetésére. 

 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős:  jegyző 

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

109/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Érdekképviseleti 
Fórumának működési szabályait az előterjesztés 1. számú 
mellékletének megfelelően elfogadja.  
 
Határidő: 2016. július 8. 
Felelős:    intézményvezető/irodavezető-helyettes 
 

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

110/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja  
 
a.)  Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda és a Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár feladatok és felelősségvállalás 
részletes szabályait tartalmazó munkamegosztási megállapodását, 
b.)  Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda és a Hajdúszoboszlói Városi 
Televízió feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait 
tartalmazó munkamegosztási megállapodását, 
c.)  Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda és a Gyermeksziget Bölcsőde 
feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait tartalmazó 
munkamegosztási megállapodását 
d.)  Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda és a Bocskai István Múzeum 
feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait tartalmazó 
munkamegosztási megállapodását. 

 
Határidő: 2016. július 07. illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző, intézményvezetők 
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Hetedik napirend:  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és támogatta. Ez igazából egy 3 m2-es 
csere.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

111/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, /az 
előterjesztő eltérő javaslata ellenére/ hozzájárulását adja, hogy a 
Hajdúszoboszló, Gábor Áron utcán található 3085 hrsz-ú ingatlan 
értékesítésre kerüljön Makhoul Sára (4032, Debrecen, Böszörményi 
út 112.) részére, a 3082 hrsz-ú ingatlant érintő 3 m2 nagyságú terület 
értékarányos beszámításával egyidejűleg.  

 
Ezen túlmenően vevő költsége a telekalakítási vázrajz elkészíttetése 
és engedélyeztetése, valamint a földhivatali ügyintézés. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekalakításhoz 
szükséges okiratok, valamint az adás-vételi szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
Nyolcadik napirend:  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Kocsis Róbert: A víztorony tetején több, hasonló jellegű műszaki 
létesítmény is van, összeegyeztethető-e az új a régiekkel?  
 
Lőrincz László: Minden előzetes jóváhagyás előtt megtörténik az 
egyeztetés a létesítmény üzemeltetőjével és a többi szolgáltatóval. 
Ebben az esetben is megtörtént az egyeztetés, elhelyezhető az 
antenna.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
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112/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
előzetes hozzájárulását adja, az előterjesztésben tisztázott 
feltételekkel és a szükséges engedélyek beszerzését követően, a 
Csanády téren (1593 hrsz.) található víztoronyra történő 
bázisállomás kiépítéséhez a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
részére.  
Az engedélyezési eljáráshoz szükséges egyeztetéseket a 
kérelmezőnek kell lefolytatnia. 
Bérleti szerződés lejárata: 2021. december 31. 
Bérleti díj összege: 2.000.000,-Ft/év+áfa melyet bérbeadó a bérleti 
szerződés aláírását követő éven túl, minden év január 1-én, jogosult 
a fogyasztói árindex alapján megemelni. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
Kilencedik napirend:  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen, 2 nem szavazat mellett 
támogatta. 
 
Jónás Kálmán: Elhibázott döntés lenne ennek a területnek az eladása. 
Ez az egyik legértékesebb területe a városnak. A teljes eladási összeg 
198 millió Ft. A városi költségvetésben ez az összeg nem hiányzik, 
ezért nem kell eladni. Az anyagban szerepel, hogy a telek üres 
állapotban kerül értékesítésre. A jelenleg telken lévő üvegház és 
vendéglátó egység így lebontásra kerül, ami több tízmillióba kerülhet. 
Érdemes lenne a múzeumot odahelyezni, ott egy új épületet lehetne 
építeni, turisztikai szempontból is jobb helyszín a múzeum számára, de 
akár egy park építése is célszerűbb lenne arra a részre.    
 
Harsányi István: Korábban sem támogatta a terület értékesítését. 
Feleslegesen ne gerjesszék az ingatlanpiacot, rengeteg eladó ingatlan 
van. Hasznosítsák a területet, ha most nincs rá pénz, akkor legyen 
megtisztítva, füvesítsék be. Ha esetleg pályázati lehetőség lesz, legyen 
ott egy múzeum, vagy a későbbiekben megmaradhat fejlesztési 
lehetőségnek.  
Majoros Petronella: Ő is azon véleményen van, hogy ez a 3000 m2-es 
terület az önkormányzat részére is hasznosítható, elhelyezése, mérete 
alátámasztja, hogy nem szabad eladni. Nem készültek elképzelések 
arra vonatkozóan, hogy mi legyen a terület sorsa. Akár a múzeum 
sorsa is rendezhető lenne a telken, de bármilyen, a turizmust segítő 
célra lehetne használni. Ő sem támogatja a terület értékesítését.   
 
Marosi György Csongor: Egy tévhitet szeretne eloszlatni. Nem arról 
dönt most a testület, hogy eladja az ingatlant. Arról döntenek, hogy 
felkerül az értékesíthető ingatlanok listájára és majd meghirdetés után 
értékesítik. Látható az anyagban, hogy az értékbecslő által ezt az 
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ingatlant az értékesíthető ingatlan listára felveszik. Ez az ingatlan 8-10 
éve áll üresen, semmiféle beruházás nem történt rajta. Gazos a terület, 
nem volt értelmes ötlet a hasznosítására, de nem lehet oda gyárat 
telepíteni, az a terület nem alkalmas ilyen célra. Elfogadja azon 
véleményeket is, hogy nem kell eladni az ingatlant.  
 
Máté Lajos: A körzet képviselőjeként gyűjtött információkat, a lakosság 
egyöntetű véleménye az volt, hogy a környéken lakóknak nagyon szúrja 
a szemét az ingatlan. Amióta képviselő, nem volt meg a szükséges 
támogatottság arra vonatkozóan, hogy mi legyen az ingatlan sorsa. A 
Fesztivál térrel is hasonló zajlott hosszú éveken keresztül. A mostani 
lépéssel az áldatlan helyzetből kimozdítják a területet. Vagy érkezik 
megfelelő ajánlat az ingatlanra, és akkor megoldódik a sorsa, vagy ha 
nem, akkor mást kell kitalálni a hasznosításra. Nem csak úgy lehet 
fejleszteni, hogy önkormányzati keretből különböző infrastrukturális 
beruházásokat valósítanak meg. Nem jelent neki problémát, ha valaki 
ezen a területen bármi szép dolgot el tud képzelni megfelelő 
finanszírozással és megkeresi a testületet, bizottságokat, hogy 
eldöntsék, az az elképzelés minden szempontból megfelel az 
elvárásoknak. Nem tudja támogatni, hogy a múzeum oda kerüljön, nem 
gondolja, hogy a város frekventált helyén, nagyon drága területen kell, 
hogy működjön, önkormányzati fenntartással.   
 
Jónás Kálmán: Marosi György Csongor képviselőtársa által 
elmondottakra reagál, most nem ejtett egy szót sem gyárépítésről. Nem 
lát lényeges különbséget a között, hogy eladják, vagy felveszik az 
értékesíthető ingatlanok listájára. Ha jön megfelelő ajánlat, úgyis 
odaadja a testület többségben lévő része. Egy önkormányzati kézben 
lévő ingatlan eladása a mai gazdasági helyzetben elhibázott döntés.  
 
Kocsis Róbert: Semmi másról nem szól az előterjesztés, minthogy ez 
az ingatlan eladásra van szánva, ha nem most rögtön, akkor a jövőben. 
Az, hogy nem voltak ötletek más ingatlanok kapcsán alternatív 
hasznosításra, lehet, de ez sem túl nagy ötlet, hogy kijelöli az 
értékesíthető ingatlanok közé a testület. Akár múzeum, akár park 
megfelelő hasznosítása lehetne az ingatlannak. Lehetne más ötleteket 
is kidolgozni. De arról van szó, hogy egyszer majd ki lesz tűzve az 
értékesítés és jöhet rá vevő. Máté Lajos képviselőtársa helyében nem 
lenne nyugodt afelől, hogy hosszú távon rendeződik ennek az 
ingatlannak a sorsa.  
 
Marosi György Csongor: Emlékeztetne mindenkit, hogy egy évvel 
ezelőtt egy szervezet Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy választási 
programjukban többek között a kertészet újraindítása, munkahelyek 
teremtése szerepelt. Nem Jónás képviselőtársa szervezete írta ezt. 
Ezen a területen az ingatlan ára mai viszonyok között nem számít 
alacsony árnak. Erre az ingatlanra ha 200 millió Ft felett jelentkezne 
valaki, azonnal oda kellene adni. De ez nem valószínű, hogy 
megtörténik. Korábban sem volt probléma, hogy önkormányzati 
ingatlanokat értékesítettek. Amennyiben nincs más ötlet, akkor 
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értékesíteni kell a területet. Az áldatlan állapot meg kell szüntetni, oda a 
turizmus szempontjából fontos épületet kell felhúzni.  
 
Jónás Kálmán: A hivataltól kérdezi, hogy készült-e valamilyen 
felmérés, ajánlatkérés arra vonatkozóan, hogy a terület épületeinek 
lebontása, elszállítása milyen összegbe kerülne?  
 
Máté Lajos: Ez egy családi házas övezet, műszaki szempontból ott egy 
termelő beruházást bármilyen módon elképzelni nem tud, már csak az 
övezeti besorolás miatt sem. A múzeumra visszatérve rendben, legyen 
ott múzeum, szép dolog, de később lesz egy adóemeléssel kapcsolatos 
napirend is. Kíváncsi, hogy azok a képviselők, akik most arra 
szavaznak, hogy tartsák meg az ingatlant, építsenek múzeumot, de 
adót se emeljenek, hogyan fognak dönteni, illetve mondják meg, miből 
épüljön meg az új múzeum?  
 
Dr. Sóvágó László: Az önkormányzat vagyongazdálkodást folytat, elad 
és vesz vagyont. Az elmúlt évben közel 300 millió forintot költöttek 
telkek vásárlására. Ebben a ciklusban gyarapították a vagyont, most ezt 
el fogják adni, ha megszavazza a testület. Mindent lehet oda építeni, 
amit a hatályos jogszabályok megengednek. A múzeum felépítése is 
tetszik neki, de semmilyen realitása nincs, megvalósítására nincs 
remény. Ma európai pályázattal vagy kormányzati „adományokból” 
fejleszthet egy önkormányzat. Jónás Kálmán képviselő úr kérdésére 
válaszolva, nem készült ilyen jellegű felmérés, az épület elbontása pár 
millió forintba kerül.  
 
A képviselő-testület 8 igen (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Kanizsay 
György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 3 nem szavazat (Harsányi 
István, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert) mellett támogatta az 
előterjesztést (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

113/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló, Hőforrás utcai 3811/8 hrsz-ú, 3811/9 hrsz-ú, 
valamint a 3811/31 hrsz-ú ingatlant felveszi az „Árverésen 
értékesítendő ingatlanok” listájára, valamint értékesítésre meghirdeti 
összesen 33.320,-Ft/m2 kikiáltási áron.  
Eladó az ingatlanra 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő, melynek 
biztosítására ezen időtartamra visszavásárlási jogot köt ki. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: jegyző 
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Tizedik napirend:  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag tudomásul vette a 
határozatot.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  
 

     114/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. december 30-án 
létrejött Közszolgáltatási szerződés keretében, pályázati eljárás 
lefolytatásával bízta meg a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot, - melynek jogutódja az Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - a Hajdúszoboszló város 
közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti 
helyi személyszállítás kizárólagos joggal történő ellátására. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére a helyi 
közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 
eszközfenntartási ráfordításaihoz) valamint fejlesztéséhez 2015. 
évre összesen nettó 15.769.773,-Ft összegű saját forrásból 
származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást 
nyújtott. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilatkozza, hogy 2016. évben január 1-től december 31-ig 
Hajdúszoboszló területén a menetrend szerinti helyi 
személyszállítást folyamatosan fenntartja. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:   polgármester, 
               jegyző 

 
Tizenegyedik napirend:  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
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115/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja az előterjesztés szerinti un. téli menetrend 2016. 
szeptember 1-jétől történő bevezetését, a Közszolgáltatási 
szerződés erre irányuló módosítását. 
 
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. évi ellátásához 
további 7.930.182,-Ft összegű forrást biztosít a 2016. évi városi 
költségvetés általános tartalékkeret terhére. 
 
Határidő:  2016. szeptember 1. 
Felelős:   polgármester, 
                jegyző, 
                ÉMKK Zrt.  

 
Tizenkettedik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László: A napirendhez új határozati javaslat került 
kiosztásra.  
 
Majoros Petronella: Olvasható az anyagban, hogy a két pályázat 
bekerülési értéke együttesen sem éri el a maximálisan lehívható 
támogatási összeget, amely 800 millió Ft lehetne. A határozati javaslat 
457 millió Ft-ról szól. Miért nem meríti ki a hivatal a teljes 
forráslehetőséget? Vannak kész tervek kerékpárutak folytatására, 
például a Dózsa György úton, az az összeg elengedő lenne ezen 
beruházásokra is.  
 
Dr. Vincze Ferenc: A tegnapi bizottsági ülésen is téma volt ez. A 
gyógyhelyi pályázatnál 1 milliárd forintra lehet pályázni és 1 milliárd 320 
millió Ft-ra lett beadva a pályázat. Itt 800-ra lehetne pályázni, de a 
lényegi tartalom és a belső korlátok miatt csak ennyire tudnak pályázni 
és még így is 30 milliós önerő kell hozzá. Ez jelzi, hogy a 400-hoz 
képest a 800-nak a kihasználása ebből a felhívásból lehetetlen. 
 
Dr. Sóvágó László: Egy pályázatban az összegen kívül még ezer 
korlát van, meg van szabva, milyen célra lehet felhasználni. Ha valaki 
csak azt nézi, hogy mennyi pénz van egy pályázatra, azt nem nézi, 
hogy azon belül milyen rész előírások vannak, akkor sosem fog 
eligazodni ezeken a pályázatokon. Kéri, hogy mielőtt bárki is bírálja a 
pályázatokat, előtte győződjön meg a kiírásokról.  
 
Majoros Petronella: Szerencsés lett volna az előterjesztésbe 
belefogalmazni azokat a kizáró kritériumokat, amelyek alátámasztják az 
előbb elmondottakat. Igazából még mindig nem derült ki, melyek azok a 
kritériumok, amelyek lehetetlenné teszik a Dózsa György úton lévő 
kerékpárút ezen pályázaton belüli megvalósítását, holott igény is van rá 
a lakosság részéről, terv is készült. 
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Dr. Vincze Ferenc: Korábbi előterjesztésekben részletezték a kiírás 
tartalmát, most ezt újra nem írták bele az anyagba. (Persze ilyen 
általános igény esetén „göngyölített” előterjesztés is készíthető, mint pl. 
a kistérségi társulás beszámolója, amiben az eddigi történet mindig le 
van írva.) Előzetesen döntött a testület, az április 14-i ülésen. Tegnap 
be lett adva a pályázat, ezért is lett kiosztva módosított határozati 
javaslat. Ez most egy turisztikai főirányt kiszolgáló kerékpárút, a 
Debrecen – Hajdúszoboszló -- Hortobágy főirányt szolgálja, a Dózsa 
György úti kerékpárút nem fér bele ebbe, értelemszerűen. Arra sincs 
esély, hogy Szoboszló két kerékpárút pályázattal nyerjen, ismerve a 
pályázat keretösszegét.  
 
Kocsis Róbert: Támogatja az előterjesztést. A határozati javaslat 2. 
pontjában szereplő jelzőlámpás csomópont átépítésének részleteiről 
lehet-e bármiféle információt tudni? Korábban ez többször volt a testület 
előtt, akkor azt mondta a hivatal, hogy műszakilag nem kivitelezhető, 
keskeny a hely, stb. Jelenleg vannak-e olyan tervek, amelyek a 
szabványok számára elfogadhatók?  
 
Szabó László: Vannak tervek, építési engedély is van rá. Úgy fog 
elférni a kerékpárút, hogy a Penny áruház soroló sávja lesz elvonva, 
úgy marad meg a négy sáv, el lesz tolva a Penny irányába a régi 4-es 
főút. Az összes lámpaoszlop és villanyoszlop a Puskin-Rákóczi utcák 
között megmozdításra kerül, a gyalogátkelőhely pedig a hivatal elé lesz 
áthelyezve. Így aki a Puskin utcáról a Rákóczi utcára megy, gyalogos 
visszatartás nélkül tudja majd megtenni a későbbiekben.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a módosított 
előterjesztést (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  

 
116/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
60/2016. (IV.14.) számú határozatát a benyújtandó pályázatok 
száma és tartalma tekintetében az alábbiak szerint módosítja: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Területi Operatív Program keretében megjelent, „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” megnevezésű, TOP-3.1.1-15 
kódszámú pályázati felhívásra támogatja „Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” címmel 1 db pályázat 
benyújtását és a kapcsolódó műszaki tartalmat az alábbiak szerint: 
 
1.) Hajdúszoboszló – Ebes településeket összekötő kerékpárút 
hálózat kiépítése, területszerzéssel és napelemes rendszerű 
közvilágítás fejlesztéssel. 
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2.) Dózsa György út - Puskin utca – Hősök tere – Rákóczi utca 
jelzőlámpás csomópont átépítése a kerékpáros átvezetés szabvány 
szerinti kialakításával, egyesített gyalog és kerékpárút kiépítésével 
egészen a Bajcsy Zsilinszky utcáig, jelzőlámpa és közvilágítás 
átépítéssel, távközlési kábel kiváltással, és védelembe helyezéssel. 
 
3.) Ady Endre utca összekötés és a Hősök terén meglévő 
kerékpárutak hálózattá fejlesztése, gyalog és kerékpárút építéssel, 
kijelöléssel, távközlési kábel védelembe helyezéssel és közvilágítás 
kiépítéssel. 
 
Képviselő testület a pályázatot 457.913.475,- Ft összköltséggel, 
427.913.475,-Ft összes elszámolható költséggel, 427.913.475,- Ft 
támogatási összeggel, és legfeljebb 30 Mft saját forrás biztosításával 
támogatja megvalósítani. 
 
Az önkormányzati saját forrás fedezetét a 2016. évi városi 
költségvetésben az alábbiak szerint biztosítja: 
 
- 20 MFt összeget a 13. sz. melléklet (beruházások) 15/ÖK 
(közlekedésfejlesztési pályázatok), és 
- 10 Mft keretösszeget az 1. sz. melléklet (mérleg) tartalékok, 
pályázati tartalékok kerete terhére. 

 
Határidő: pályázat ütemezése szerint 
Felelős:  polgármester, 
               jegyző 

 
Tizenharmadik napirend:  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta, hogy az 
előterjesztésben szereplő utcák legyenek felújítva.  

 
Kocsis Róbert: A Luther utcán leállósávot tervez a pályázat. Ez 
veszélyezteti a jelenleg ott található fasort?  

 
Szabó László: A leállósáv kikerül a pályázatból, mert nincs meg az 
építési engedélye, de a jelenlegi folyamatban lévő építési 
engedélyezési eljárás során a hatóság jelezte, hogy mivel nincs meg a 
védőtávolság, nem engedélyezik, hogy megmaradjanak a fák. Jelezték 
továbbá, hogy a csapadékvíz-elvezetés nélkül önmagában ez a 
leállósáv nem tud megvalósulni. Mivel ez a Luther utcai útfelújítás része 
és bekerül a pályázatba, ebben az évben biztosan nem fog 
megvalósulni.  
 
Kocsis Róbert: Ha a fasort ki kell vágni, utólag valamiféle pótlást 
engedélyeznek a tervek vagy sem?  
 
Szabó László: Elő van írva rendeletben, hogy fásítani kell.  
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Dr. Vincze Ferenc: A fásítás nem része a pályázatnak.  

 
A képviselő-testület 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) és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) 
mellett támogatta az előterjesztést (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  

 
117/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
95/2016. (06.09.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi, helyette az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja pályázat benyújtását az adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok számára kiírt fejlesztési támogatás 
elnyerése érdekében.  
 
A lakosság szám alapján megpályázható legfeljebb 200 M Ft 
összegű támogatási forrásból útburkolat felújítási munkálatokat 
támogat elvégezni - szükség szerinti csapadékvíz elvezetéssel – az 
alábbi helyszíneken: 
 
- Luther utca útburkolat felújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt; 
- Major utca „belső kör” lakótelepi út (Kölcsey utca 1-7.sz és a Major 
utca 2-24. sz. között) parkolóval együtt; 
- Keleti utca (Árpád és Kossuth utca közötti szakaszon) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a megvalósítást az alábbi 
költségekkel tervezi: 
 
- Luther utca  és leállósáv                                         129.678.656,-Ft 
- Major utca 2-24. sz. és  
Kölcsey utca 1-7.sz. lakótelepi út és parkoló         83.006.094,-Ft 
- Keleti utca (Árpád és Kossuth u. között)               26.554.415,-Ft 
Kivitelezési tervezett költségek:                            239.239.165,-Ft 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilatkozik, hogy: 
- amennyiben a tervezői költségbecslés alapján a beruházási 
összköltség meghaladja az önkormányzatot megillető támogatás 
összegét, akkor a támogatást meghaladó költségeket az 
önkormányzat saját forrásból biztosítja; 
- a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljes 
körűek, valósak és hitelesek; 
- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, 
amely a pályázat céljainak megvalósítását meghiúsíthatja; 
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- az önkormányzatnak a pályázat benyújtásakor köztartozása (adó-, 
járulék-, illeték- vagy vámtartozása) nincs; 
- a pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy 
létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében jelen pályázat 
tárgyával megegyező célra támogatásban nem részesült; 
- megfelel az Áht. 50.§ (1) és (4) bekezdéseiben meghatározott 
követelményeknek. 
 
A pályázathoz szükséges saját forrást a 2016. évi városi 
költségvetésben az alábbiak szerint biztosítja: 
 
11.304.056,-Ft összeget a 13. sz. melléklet (beruházások) 7/ÖK sor 
terhére, míg  
27.935.109,-Ft összeget az 1.sz. melléklet „tartalékok, pályázati 
céltartalék” keret terhére.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati 
dokumentáció és a szükséges nyilatkozatok aláírására. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a pályázat határidőben történő 
benyújtására. 
 
Határidő: 2016. augusztus 31. és 2016. szeptember 01. 
Felelős: polgármester,  
              jegyző 

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

 
118/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Református Egyházközségnek – kérelmére – a 
műemlék templom felújításához anyagi támogatásként biztosítja a 
2016. évi önkormányzati költségvetés 12. sz. mellékletében „Norvég 
Alapból templomfelújítás önerő” címen előirányzott 3.000.000.-Ft-ot, 
elszámolási kötelezettséggel. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:   jegyző 
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Tizenötödik napirend:  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Nagyon sok oldalról való megközelítés után a bizottság 
egy jelentős része nem támogatta az emelést, Kanizsay György Béla 
képviselő társa viszont egy módosító javaslattal élt, amelyet a bizottság 
azon része, amely az emelést támogatta, elfogadott. Ennek lényege az, 
hogy az 500 Ft-tal való emelés csak a nyári hónapokban valósuljon 
meg.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és az eredeti előterjesztést támogatta. 
 
Kanizsay György Béla: A bizottsági ülésen több érv is elhangzott 
amellett, hogy kell-e vagy sem emelni. Kezdeményezte az 
idegenforgalmi adó időbeli elkülönítését, mert a magánszálláshelyeken 
a téli hónapokban nem túl magas a vendégek száma, alacsony árakon 
lehet kiadni a szálláshelyeket. Az emelés a téli hónapokban a 
magánszálláshelyeknél csökkenő regisztrált vendégszámot 
eredményezhet. Az idegenforgalmi adó teljesen másként érinti a 
kereskedelmi és egyéb szálláshelyek üzemeltetőit. Készített egy listát, 
összehasonlítási alapként a szálláshelyek árairól, ezt ismertette a 
képviselő-testülettel. Az adatokból kitűnik, hogy a szállodai árak kb. 
15.000 Ft/fő/éjszaka áron vannak. Az egyéb szálláshelyeken 10-12 
euró/fő/éjszaka ár a jellemző. Nem nagyon lehet mindig hozzátenni az 
árhoz az idegenforgalmi adót. Egyre több város alkalmazza azt a 
módszert, hogy nem egyforma árat szabnak az idegenforgalmi adónak 
a különböző szálláshelyeken. Módosító javaslata az, hogy a 
kereskedelmi szálláshelyeken legyen 500 Ft az adó mértéke, de egyéb 
szálláshelyeken 450 Ft.  
 
Harsányi István: Egyetért az előterjesztés módosításával. A szállodák 
könnyebben ki tudnák gazdálkodni az emelést.  

 
A képviselő-testület 7 igen (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László) és 5 nem szavazat (Harsányi István, Jónás Kálmán, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella) mellett 
támogatta az előterjesztést (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  

 
119/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
idegenforgalmi adó mértékének vonatkozásában - a jelenlegi 
jogszabályok, támogatási környezet ismeretében - a 2017. évi 
idegenforgalmi adó mértékét 500,-Ft/fő/vendégéjszaka mértékben 
kívánja előzetesen megállapítani. 
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A polgármesteren keresztül utasítja a jegyzőt, hogy a jogszabályban 
meghatározott időben terjessze elő a szükséges jogszabály-
módosítást. 
 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: jegyző 

 
Tizenhatodik napirend:  
 
Jónás Kálmán: Az anyag utolsó bekezdésében olvasható, hogy nem 
pályázott az önkormányzat a kiírásra. Mire lehetett volna pályázni? 
Nem derül ki az anyagból.  
 
Dr. Vincze Ferenc: A regisztrációs felhívásban ennyi van leírva. 
Épületek, kulturális létesítmények, szabadtéri helyek, ahol kulturális 
teret lehet csinálni. Minden ilyet megcsinált már az önkormányzat az 
elmúlt években, ezért nem tudtak pályázni. Szakértőt is megkérdeztek, 
ő sem tudott segíteni. Kilencen nem regisztráltak mindössze, esélye 
sincs Hajdúszoboszlónak. Fenntartási kötelezettség van az épületekre, 
az indikátoroknak is teljesülni kell.     
 
Jónás Kálmán: Nem fért volna-e bele a Gázláng pálya sportcélú 
fejlesztése?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Nem.  

 
Dr. Sóvágó László: Beszélni kell a pályázatoknál a háttérről is. A 
pályázati rendszert azok találták ki, akik tudták, mindenkinek minden 
pénz nem adható oda, mert nincs annyi, így kitalálták a pályázatokat. 
Ami az anyagban van, az a pályázat azon része, ami látszik. Ezt 
komoly háttérmegbeszélések előzik meg. A pályázatok egy részét 
egyszerű reklámból írják ki. Ha a beadott pályázatok nagy része, 
különösen a gyógyhelyi pályázat és a Zöld Város pályázat 
támogatásban részesül, akkor ő elégedett lesz a kormányzat ez irányú 
munkájával. Azt gondolni, hogy mindenhova pályázni kell és mindenhol 
nyer Hajdúszoboszló, az óriási hiba. A Hajdú-Bihar megyei települések 
között Hajdúszoboszló az egyik legeredményesebb pályázó.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Az elmúlt időszakban az önkormányzat amit 
szeretett volna, minden pályázatot megnyert. 172 pályázatról van szó, 
2/3-a nyert. A hajdúszoboszlói kistérséget hozták fel példaként 
különböző konferenciákon, mint a legjobb és legnagyobb forráslehívó, 
vállalkozásainkat is ide értve.   
 
Jónás Kálmán: Az MLSZ által kiírt pályázatra nem pályázott a város, 
holott 2 db műfüves pályára lehetett volna pályázni.  
 
Dr. Sóvágó László: Nem lehetett pályázni, mert nem voltak meg a 
feltételek. Amiben volt esély, ott adtak pénzt. 60 millió Ft-ot adott az 
MLSZ, ebből épült a műfüves pálya.  
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A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) 
mellett támogatta az előterjesztést (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  

 
120/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két 
ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
Tizenhetedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági és a városfejlesztési bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést. Az ott elfogadott előterjesztést kapta 
most meg a testület. Négy területet javasolt a bizottság bevonni a 
pályázatba. Hét terület lenne igényelhető egy ilyen nagyságú 
településen, de az előzetes egyeztetések alapján kb. maximálisan négy 
nyerhető, de inkább egy és három között.  
 
Kocsis Róbert: Ez a sportpark elnevezés klasszikus értelemben vett 
kondi parkot takar vagy egyéb is belefér? A kiírást nem látja, abban 
biztosan jobban körül van írva. Korábban szó volt arról, hogy a 
Debreceni útfél melletti erdőbe terveztek futópályát, tornapályát 
kialakítani. Ez ebbe a programba nem fér bele?  
 
Dr. Sóvágó László: Az előterjesztésben le van írva, mit takar a 
sportpark elnevezés. A Debreceni útfél melletti sportpályával 
kapcsolatos tervezés pillanatnyilag megállt, az jelentős pénzt igényel, 
külön nem kaptak rá forrást. Várják meg a pályázatok elbírálását, utána 
lehet újra a témáról beszélni.  

 
Kanizsay György Csongor: Bizottsági ülésen ő is azt támogatta, hogy 
négy helyszínre adják be a pályázatot. Ebből a négy helyszínből kettő 
helyszínen már van valamilyen közösségi lehetőség, kettőn viszont 
semmi nincs. Nem lehetne valamiféle prioritási sorrendet felállítani, 
hogy a város mely területeteket szeretné elsősorban?  
 
Dr. Sléder Tamás: A kondi park kifejezést nem lehet használni, mivel 
az levédetett név a gyártó részéről. A tájékoztató szerint mindegyik 
kérelmet meg kell indokolni, így prioritási sorrendet nem lehet felállítani. 
A szakértői bizottság fogja eldönteni, hogy melyiket támogatja.  
 
Dr. Sóvágó László: Kíváncsi, hogy mennyi egy ilyen sportparknak az 
átlagára? Mennyi a realitása ennek a pályázatnak? Látható a 
számolások után, hogy egy darab sem fog jutni egy településre, 
nemhogy négy. 5 milliárd Ft áll rendelkezésre, ezt elosztják kb. 10 millió 
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Ft-tal, amibe kerül egy park, látható, hogy a települések nem egészen 
1/4-ére jut egy darab.  

 
(Majoros Petronella képviselő 15.30 órakor távozott.) 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
az előterjesztést (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  

 
121/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy az Önkormányzat a Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark Program keretén belül 4 db kültéri sportpark 
kialakítására adjon be kérelmet az alábbiak szerint: 
 
- Galgócz sor – Médy István utca közötti 6973/89 hrsz-ú területre egy 
db D típusú, 
- Rákóczi utcai játszótér melletti 4722/3 hrsz-ú területre egy db B 
típusú, 
- Semmelweis utca végén lévő 178 hrsz-ú területre egy db B típusú, 
- Haladás utca végén lévő 3927/170 hrsz-ú területre egy db B típusú. 
 
Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: jegyző 

 
Tizennyolcadik napirend:  
 
Németi Attila Sándor: Elfogadja utcanevek helyesírásával kapcsolatos 
kérdésére adott választ. Örömmel vette, hogy már korábban is 
foglalkozott vele a hivatal és a városszéli utakat, dűlőutakat is tervezik 
elnevezni. A Báthory utcával kapcsolatosan az a probléma, hogy a 
lakosok lakcímkártyájában i-vel szerepel az utca neve, ennek 
megoldásában kéri a hivatal segítségét.  
 
Tizenkilencedik napirend:  
 
Máté Lajos: Elfogadja fa üregébe költözött vadméhekkel kapcsolatos 
interpellációjára adott választ. Kéri, hogy a konzerválást minél előbb 
végezzék el, mert a méhek visszaköltözése már most megkezdődött.  

 
Huszadik napirend:  
 
Jónás Kálmán: Nem fogadja el a kosárlabda pályánál történt 
fakivágásokkal kapcsolatos interpellációjára adott választ, mivel 
lakossági bejelentés alapján indította ezt a kérdést, az ott lakó ugyanis 
fészket talált az egyik fán.  
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A képviselő-testület 9 igen (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), 1 nem 
szavazat (Jónás Kálmán) és 1 tartózkodás (Harsányi István) mellett (a 
döntéshozatalban 11 fő vett részt) elfogadta a választ és a következő 
határozatot hozta:  
 

122/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Jónás Kálmán kosárlabda pályánál történt fakivágásokkal 
kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
Huszonegyedik napirend:  

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

 
123/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Majoros Petronella jelfák, elektromos kapcsolószekrény 
felújításával kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 
 

Huszonkettedik napirend:  
 
Jónás Kálmán: Elfogadja Szilfákalja – Jókai sori mentőbejárat 
úttorkolat forgalmi rendjével kapcsolatos interpellációjára a választ. 
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a hivatal egyeztetni fog a 
mentőszolgálat képviselőivel. Ők együtt kitalálják a megoldást. A 
következő testületi ülésre érkezik előterjesztés ezzel kapcsolatosan.  
 
Kérdések:  
 
Kanizsay György Béla: Több kérdése van. Az elsőben a közterület-
felújítási keretről lenne szó. Korábbi ülésen elfogadták a keret 
felosztását. Szeretett volna terveztetni a Rákóczi utcán lévő gyógyvíz 
kút melletti víz lefolyó fölé egy kocsibejárónak alkalmas hidat. A 
műszaki ellenőr felhívott egy tervezőt, aki 75.000 Ft + ÁFA összegért 
megcsinálta volna ezt, de tudomására jutott, hogy egy vállalkozó 
300.000 Ft + ÁFA ajánlatot adott be ugyanerre a kocsibejáróra. Utólag 
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értesült róla, hogy kivették a keretből ezt a tételt. Ez hogyan fordulhatott 
elő, illetve őt nem kellett volna értesíteni, mint egyéni képviselőt?  
 
Szabó László: Ez az un. közterület-felújítási keret meg volt pályáztatva, 
a beszerzési munkacsoport által megjelölt vállalkozók lettek meghívva. 
Körzetenként és nem munkánként lett megpályáztatva. Összességében 
a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozó lett megbízva a munkával. 
Minden körzetből lettek kihúzva munkák, mert meghaladták a pénzügyi 
keretet. A munkacsoport ülésén lett eldöntve, mely körzetből mi lesz 
kihúzva. Nem a hivatal döntötte el, hanem a munkacsoport.  
 
Lőrincz László: Nem helyes eljárás, hogy egy vállalkozási ajánlattal 
kapcsolatosan a műszaki ellenőr felhív egy vállalkozót, hogy mondjon 
egy összeget, de ő a konkrét munka ismerete nélkül mondott árat. Az 
árajánlatot úgy adják meg, hogy előzetesen megnézik az elvégzendő 
munkát. Hivatalosan meg lett pályáztatva a munka, amelyre árajánlatok 
érkeztek és a legkedvezőbbet választották ki.  
 
Kanizsay György Béla: Második kérdése a kamionos találkozó 
helyszínével kapcsolatos. Maga a repülőtér üzemeltetője nincs bevonva 
az idegenforgalmi adót beszedők körébe, ez miért van így? A 
repülőtéren kempinghez hasonló állapotokat már megteremtették, a 
találkozóra érkezők ott elszállásolva viszont nem fizetnek 
idegenforgalmi adót.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Kanizsay György Béla: Tudomása szerint a Hotel Aqua Sol-nak van 
olyan parkoló része, amelyet közterületen bérel. Ez a bérleti szerződés 
mikor jár le? Ez a bérleti díj több millió forint egy évben.  
 
Lőrincz László: A bérleti szerződés lejárt, a meghosszabbítással 
kapcsolatosan tárgyaltak a céggel, felmerült a terület megvásárlásának 
lehetősége, illetve a további bérlés kérdése. A cég vezetése azt kérte, 
hogy várjanak néhány hónapot, mert jelenleg tulajdonosváltás van, az 
új tulajdonos szeretne állást foglalni a kérdésben. Napirenden van az 
ügy, de fizetni fognak visszamenőlegesen.  
 
Jónás Kálmán: Az előző héten Vámospércsen tartottak egy 
„Hajdúnapok” elnevezésű rendezvényt, ahol a hét hajdúváros közül hat 
képviseltette magát, egyedül Hajdúszoboszló nem. Küldtek meghívót 
polgármester úrnak. Miért nem használták ki ezt a lehetőséget? Az 
előző héten volt megtartva Hajdúszoboszlón egy gasztrorendezvény, 
amely „Hajdúvárosok Találkozója” logóval is meg lett hirdetve. Hány 
hajdúváros érkezett erre az eseményre?  
 
Dr. Sóvágó László: Ami más városoknak nagy dolog, nem biztos, hogy 
Hajdúszoboszlónak is az. Ebben a városban programok sokasága van, 
sok ember vesz részt ezekben. Évek óta próbálnak szervezni dolgokat, 
de a művészeti csoportok olyanok, hogy nem nagyon akarnak 
kimozdulni innen. Nincsenek olyan csoportok, amelyek ezekre a 
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rendezvényekre szívesen elmennének. Azokból a városokból azért 
mennek a művészeti csoportok, mert tized annyi kulturális program 
nincs, mint Szoboszlón. A Hajdúvárosok Szövetsége egy nem létező 
szervezet, vegetálás, alkalmi rögtönzés folyik. A törvényben előírt 
évenkénti egy közgyűlést sem tartják meg. Valóban kapott levelet a 
vámospércsi rendezvényre, de nem akart senki sem elmenni. Szívesen 
fogadja képviselő urat az irodájába, hogy beszélgessenek a témáról.  
 
Jónás Kálmán: Nem csak művészeti csoportokat hívtak meg 
Vámospércsre, hanem városi küldöttséget is. Nem fogadja el a választ.  
 
A képviselő-testület 9 igen (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 2 nem 
szavazat (Jónás Kálmán, Kocsis Róbert) mellett elfogadta a választ (a 
döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  

 
124/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Jónás Kálmán rendezvényekkel kapcsolatos kérdésére 
adott választ.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 
 

Interpellációk:  
 
Marosi György Csongor: A mai nap folyamán is érkezett megkeresés 
körzetéből, hogy a felújítások következtésben elszaporodtak a 
rágcsálók. Kéri, hogy a lakótelepen lehetőség szerint egy plusz irtást 
végezzenek.  
 
Szabó László: Hozzájuk is érkezett bejelentés. Megrendelték a 
Városgazdálkodási Zrt-től az irtást, ha több igény érkezik, akkor 
továbbítják, pénzügyi keret van rá.  

 

A képviselő-testület 16.05 órától zárt ülésen folytatta munkáját.  
 

 
 

K.m.f. 
 

 
  Dr. Sóvágó László polgármester helyett 
 
 

  Holoda Attila       Dr. Vincze Ferenc 
alpolgármester                                             jegyző 

 


