
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 
25-én 14.00 órakor a Városháza Pávai Vajna Ferenc termében kezdődött nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Ho-
loda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Ma-
rosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János képviselők, Dr. Kor-
pos Szabolcs jegyző; Dr. Sléder Tamás aljegyző; Varga Imre humán-közszolgáltatási iro-
davezető-helyettes; Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-helyettes; Dede 
Erika egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes; Fehér Adrienn technikus; valamint 
érdeklődő állampolgárok. 
 
Harsányi István képviselő 14.32 órakor érkezett.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-
testület határozatképes, majd javasolta a meghívóban szereplő napirendek elfogadását és 
megtárgyalását, azzal a módosítással, hogy két napirend felvételéről kell szavaznia a kép-
viselő-testületnek:  

 Jónás Kálmán egyéni képviselői indítványa;  

 Hungarospa Zrt. előterjesztése.  
 
A képviselő-testület Jónás Kálmán egyéni képviselői indítványának napirendre vételét 9 
igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó László), 1 tar-
tózkodás (Németi Attila Sándor) mellett támogatta;  
a Hungarospa Zrt előterjesztésének napirendre vételét 10 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartóz-
kodás (Németi Attila Sándor) mellett támogatta;  
a módosított napirendet 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Jónás Kál-
mán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Marosi György Csongor) mel-
lett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

61/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés a Hungarospa Zrt. 1522/2017. (VIII. 14.) Kormányhatározatban 
nevesített fejlesztéseinek végrehajtásáról elfogadott 2018. december 20-i képvise-
lő-testületi határozathoz kapcsolódóan a mellékelt dokumentumok megtárgyalása 
és elfogadása.  
Előadó: vezérigazgató 
 
2.Jónás Kálmán egyéni képviselői indítványa.  
Előadó: indítványozó képviselő 
 
3.Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2018. évi végrehajtásáról. 
Előadó: jegyző 
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4.Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
5.Beszámoló Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
6.Előterjesztés a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati 
rendelet módosítására. 
Előadó: vezérigazgató 
 
7.Előterjesztés Hungarian Travels Reiseagentur Salamon e.K. támogatására. 
Előadó: ügyvezető igazgató 
 
8.Előterjesztés a Bocskai István Múzeum 2019. évi munkatervének elfogadására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
9.Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár beszámo-
lója és munkaterve elfogadására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
10.Előterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Program keretében pályázat benyújtására. 
Eladó: polgármester 
 
11.Előterjesztés alapítvány támogatására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
12.Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola intézményveze-
tői megbízásának véleményezésre. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
13.Előterjesztés a Zichy Géza Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői meg-
bízásának véleményezésre. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
14.Előterjesztés óvodai körzethatárok jóváhagyására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
15.Előterjesztés I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítésére és egészségügyi 
rendelet függelékének módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
16.Előterjesztés a Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan elővásárlási jog gyakor-
lására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
17.Előterjesztés a Rácz Farkas u. 100. szám alatti építési telek szociális szempon-
tok szerinti értékesítésre kijelöléséről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
18.Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás Hajdúszoboszló állomás vízépítési ter-
véhez. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
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19.Előterjesztés a csónakázótó környékének rendbetételére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
20.Előterjesztés rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról 
(közterület hasznosítás). 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
21.Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde tetőfelújításával kap-
csolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
22.Előterjesztés Országos Görpark Programban történő részvételi lehetőségről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
23.Előterjesztés pályázati lehetőségről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
24.Előterjesztés utcabútorok beszerzésére vonatkozóan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
25.Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására. 
Előadó: jegyző 
 
26.Előterjesztés a Notre Dame újjáépítéséhez nyújtandó támogatásról. 
Előadó: aljegyző 
 
27.Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
Előadó: polgármester 
 
28.Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1.Előterjesztés a Bocskai István Múzeum magasabb vezetői állására kiírt pályázat 
elbírálására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
2.Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztására. 
Előadó: jegyző 
 

Határidő: azonnal  
Felelős:   polgármester  
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Első napirend:  
Előterjesztés a Hungarospa Zrt. 1522/2017. (VIII. 14.) Kormányhatározatban nevesí-
tett fejlesztéseinek végrehajtásáról elfogadott 2018. december 20-i képviselő-
testületi határozathoz kapcsolódóan a mellékelt dokumentumok megtárgyalása és 
elfogadása.  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula, a Hungarospa Zrt. vezérigazgatója.  
 
Czeglédi Gyula: A tegnapi napon a gazdasági bizottság részletesen megtárgyalta az elő-
terjesztést, több kérdés is felmerült. Nagyon nagy terjedelmű az anyag, sok dokumentum 
van, amelyek előfeltételei annak, hogy a projektek gördülékenyen és sikeresen haladja-
nak. Egyik kérdés az volt, hogy a két projektrész miért van együtt kezelve. A támogató is 
így, egyben kérte a kezelésüket, de két támogatói okirat lesz kiadva. A 2018. decemberi 
testületi ülést követően nagyon sok munkát elvégeztek a menedzsmenttel, sok dokumen-
tumot kellett elkészíteni, sok adatra, információra volt szükség. Az Eximbank megvizsgálta 
a cég finanszírozhatóságát, azt rendben találta. A támogató azt is kérte, hogy a projektek 
megvalósíthatósági tanulmánya is készüljön el egyben is. Az OTP alkalmasnak találja a 
céget, hogy a két projektet egy hitelkereten belül finanszírozza. A legjobb tudásuk szerinti 
összegeket írták fel a bekerülésre, az egyik 3 milliárd, a másik pedig 4 milliárd tervezett 
bekerülési értékű. A decemberi ülésen az előterjesztés mellékletét is elfogadta a testület, 
amelyben 325 millió Ft-os adósságszolgálat szerepel. Az átszámítást követően 327 millió 
Ft lenne az első éves adósságszolgálat, azt követően ez valamelyest csökkenne. Tehát 2 
millió Ft többlet terheli a társaságot. A város részéről készfizető kezességet nem igényel-
nek a bankok és a támogató szervezet sem. A jelenleg is érvényben lévő jelzálog szerző-
dések felülvizsgálata megtörtént. Felmerült az is kérdésként, hogy mi van akkor, ha a má-
sodik részt nem tudják megvalósítani, elvész-e az egy milliárd forint? Az egyik út az, hogy 
tovább lobbiznak annak érdekében, hogy mégiscsak meg legyen a többlet egy milliárd Ft, 
ha az 50%-os támogatottsági intenzitást eléri a fedett élményfürdő bővítésénél, akkor reá-
lis lehetőséget látnak mindenre. Ha erre nem kerülhet sor, akkor szükséges az áttervezés. 
A hitelszerződésekkel kapcsolatosan azt kell látni, hogy a bankok részéről hitelszerződé-
senként egységes közokiratba kerülnek ezek befoglalásra.  
 
Dr. Sóvágó László: Elfogadja az előterjesztést. Úgy gondolja, a gyógyfürdő gazdálkodása 
alapvetően megfelel az elvárásoknak. Néhány dolgot mégis megjegyez. Az első táblázat 
világosan mutatja, hogy ezek a fejlesztések még decemberben 6 milliárd Ft összegben 
lettek meghatározva, most már 7,1 milliárd Ft-nál tartanak. De biztos benne, hogy ezt is 
képes lesz a fürdő teljesíteni. A közös táblázat kissé eltakartja a problémákat. Hajdúszo-
boszló városának 5 milliárd forintot ígértek nem olyan régen. Az akkori határozott ígéret a 
jelenlegi kormányhatározat szerint már csak ajánlás. Nem áll messze a kormánytól az, 
hogy hirtelen változtat álláspontján. Ebből a táblázatból 1 milliárd Ft hiányzik, mert ez a 
pénz nincs meg. Vezérigazgató Úr szerint „kopogtat az egy milliárd az ajtón”. Két fontos 
pillanat lesz a fejlesztések során, az egyik, amikor a Tahiti Beach közbeszerzését felbont-
ják és rájönnek, hogy még mindig szerény mértékben lett emelve és mit takar ez majd a 
valóságban. Fennáll az a veszély is, hogy nagy mértékben emelkednek a beruházások 
árai. A határidők betartása manapság nem létező dolog, kötbér nem létezik. Vezérigazga-
tó Úr beszámolójában van egy mondat, mely szerint „többlettámogatás nélkül nem látjuk 
realitását az Aqua-Palace bővítés megvalósításának”. Mindenki emlékezzen erre, mielőtt 
szemrehányást tesznek egymásnak, hogy azok a tervek, amelyek mellé állt mindenki, mi-
ért nem lesznek teljes mértékben megvalósítva. Hogyan kell érteni azt a mondatot, mely 
szerint az önkormányzat vállalja, hogy olyan helyzetben tartják a céget, hogy eleget tudjon 
tenni a banknál fizetendő kötelezettségeinek?  
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Antalné Tardi Irén: A tegnapi bizottsági ülésen több kérdést fogalmazott meg és elmond-
ta, hogy a Felügyelő Bizottságnak nem volt módja erről az anyagról tárgyalni, hiszen ké-
sőn kapták meg az anyagot. Köszöni, hogy részletesebb választ kapott most a kérdéseire. 
Decemberben ő is megszavazta a két projekt megvalósítását. A Tahiti Beach fejlesztés 
elkezdődhet, a másik fejlesztés feltételes módban szerepel az anyagban, hogy megvaló-
sul-e vagy sem. Ehhez az kell, hogy az 1 milliárd Ft-os támogatás megérkezzen. Úgy 
gondolja, nem csak a támogatási okiratnak és a jelzálog szerződéseknek kellene külön 
megbontva szerepelni, hanem a hitelszerződéseknek is. Azok a mellékletek, amelyeket 
rendelkezésükre bocsátották, illetve amelyeket tervként a finanszírozó bank tájékoztatás-
ként becsatolt, azok azt tükrözik, hogy a teljes hitelállomány mekkora és ennek milyen a 
lehívási ütemezése, amelyhez kapcsolódik minimális többletteher. A határozati javaslat 
első 2 pontját tudja támogatni, a harmadikat nem.  
 
Czeglédi Gyula: Azért bátorkodott azt a kijelentést tenni, hogy már „kopogtat” az egy mil-
liárd forint az ajtón, mert az ünnepek előtt a strandfürdő fejlesztéssel kapcsolatosan a tá-
mogató döntést meghozta a támogató szervezet. Jövő héten megkapják a papírt hozzá. 
Továbbra is úgy gondolják, hogy a többlettámogatás nélkül nem reális az élményfürdő 
megvalósítása, de ez egyfajta presszió is akar lenni, hogy ha igenis fontos, hogy a fejlesz-
tés komplexen megvalósuljon, akkor ehhez szükség lesz többlettámogatásra. Antalné 
képviselő asszony által elmondottakra csak azt szeretné reagálni, hogy tulajdonképpen 
ebben a csomagban a banktól kapott kondíció abban az időszakban, amikor ők ezt bead-
ták, a lehető legjobb volt, azóta csak romlottak a kondíciók. Kéri a képviselő-testületet, 
támogassa az előterjesztést az elmondott módosításokkal együtt. A szerződésben le van 
írva, hogy a cég minden olyan körülmény felmerüléséről tájékoztatja a bankot, mint példá-
ul a tőkekivonás, amely ellehetetlenítené a hitel további folyósítását.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Harsányi István, Holoda Attila, Jó-
nás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartóz-
kodás (Antalné Tardi Irén) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a 
következő határozatokat hozta:  
 

62/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
alábbi, mellékletként csatolt okiratok tartalmát, azokkal egyetért és felhatalmazza 
Dr. Sóvágó László polgármestert azok aláírására. 
 
1.sz. melléklet Tulajdonosi hozzájárulás és igazolás 
2.sz. melléklet Üzemeltetési Szerződés 5. módosítása 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   polgármester, vezérigazgató 
 
63/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 
alábbi 3-12. sz. mellékletként csatolt okiratok tartalmát, azokkal egyetért és felha-
talmazza Dr. Sóvágó László polgármestert azok aláírására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   polgármester, vezérigazgató 
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64/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 
állami támogatás biztosítékaként harmadik ranghelyi jelzálog kerüljön bejegyzésre 
Hajdúszoboszló, 2475/19 Hrsz. ingatlanra, és első ranghelyi jelzálog kerüljön be-
jegyzésre a Hajdúszoboszló, 2475/13 Hrsz. ingatlanra. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   polgármester, vezérigazgató 

 

Második napirend:  

Jónás Kálmán egyéni képviselői indítványa.  
 

Jónás Kálmán: Leginkább a kertségekben élők biztonsága miatt kéri, hogy támogassák 

az előterjesztését.  

A képviselő-testület az indítványt 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Máté Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támo-
gatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

65/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 
Polgárőr Közhasznú Egyesület részére 2.500.000 Ft egyösszegű támogatást biz-
tosít a város 2019. évi költségvetése általános tartalékából terepjáró szolgálati 
gépkocsi beszerzése céljára. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 

Harmadik napirend:  
Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2018. évi végrehajtásáról. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nagy Csaba belső ellenőr.  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javasla-
tot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

66/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete elfogadja az éves jelentést az ön-
kormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeinek 2018. évi belső el-
lenőrzéseiről (1. sz. melléklet). 
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2. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete elfogadja az éves jelentést a Pol-
gármesteri Hivatal 2018. évi belső ellenőrzéseiről (2. sz. melléklet). 

 
Határidő: azonnal  
Felelős:   jegyző  

 

Negyedik napirend:  
Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és támogatta.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Ho-
loda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartóz-
kodás (Jónás Kálmán) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a követ-
kező rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.25.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről - az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény vég-
rehajtásáról a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2018. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Ma-
gyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és fel-
hatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
foglalt feladatkörében eljárva - az önkormányzat szervezeti és működési szabályza-
táról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § 
(3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociá-
lis Bizottsága egyetértésével -  
a következőket rendeli el: 
 

I. FEJEZET 

A rendelet hatálya 

 

1. § 
 

A 2018. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbira 
változik: 
 
(1) „A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés főösszegét 7.998.953 E Ft-ban, a 
bevételek és kiadások egyenlegét 
4.990.862 E Ft működési célú bevétellel, 
4.952.221 E Ft működési célú kiadással és 
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     38.641 E Ft működési egyenleggel, valamint 
 
 1.402.018 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 
            3.046.732 E Ft felhalmozási célú kiadással és 
        -   1.644.714 E Ft felhalmozási egyenleggel,  
fogadja el.” 
 
(2) Az eredmény - 1.606.073 E Ft, melynek forrása a 2017. évi pénzmaradvány. 
 

2. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től a 
2018. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 

 

Ötödik napirend:  
Beszámoló Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót.   
 
A képviselő-testület a beszámolót 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 tartóz-
kodás (Jónás Kálmán) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a követ-
kező rendeletet alkotta:  
 
Az 10/2019. (IV. 25.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

Hatodik napirend:  
Előterjesztés a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) önkormányzati 
rendelet módosítására. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója.  
 
Dr. Sóvágó László: Kiosztásra került egy módosított anyag, de csak formai módosítás 
történt.  
 
Marosi György Csongor: Tegnapi bizottsági ülésen felmerült, hogy a rendezvénytér par-
kolásra alkalmas lehet a jövőben, ez ellen senkinek nincs kifogása. A kérdés az, hogyan 
fogják megoldani ott az áramvételezési lehetőségek biztonságát? Kéri, hogy a hivatal és 
Vezérigazgató Úr hozzon a májusi ülésre egy olyan előterjesztést, amely a nyári hónapok-
ban a lakótelepeken történő parkolással kapcsolatos. Ez évek óta visszatérő probléma. 
Olyan megoldást kell találni, amely a lakók és a vendégek számára is jó megoldás.  
 
Nyéki István: A rendezvénytérrel kapcsolatos kérdésre a válasza az, hogy ha őrizni kell 
az áramvételezést, akkor az nem alkalmas parkolásra, de véleménye szerint is valamilyen 
módon hasznosítani kell ebből a célból. Dolgoznak a megoldáson. Két évvel ezelőtt az 
illetékes bizottság tett kísérletet a lakótelepi parkolási probléma kezelésére, amikor is ki-
egészítő táblák kihelyezését rendelte el az érintett parkolókba. Az idő bebizonyította, hogy 
ez kevés sikerrel járt. A jó és hatékony megoldást pillanatnyilag nem látja. Egyik irány, 
minden parkolót fizetővé tenni, a hajdúszoboszlóiak úgyis ingyen parkolnak. Ennek költsé-
ge kb. 50 millió Ft lenne, az automaták elhelyezése miatt.  
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Kanizsay György Béla: Javasolja, hogy a rendelet 20. pontjába kerüljön be a rendez-
vénytér, mint fizető parkoló. Ezzel megoldódna a kérdés. 
 
Nyéki István: Összesen 8-10 hétvége, amikor intenzív az igény a parkolókra. Egyetért 
azzal, hogy tegyék fizetővé. Kéri, ne vegyék be a rendeletbe ezt, hiszen más, ideiglenes 
parkolók sincsenek benne a felsorolásban.  
 
A képviselő-testület a beszámolót 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) és 1 tartózkodás 
(Németi Attila Sándor) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a követ-
kező rendeletet alkotta:  
 
Az 11/2019. (IV. 25.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

Hetedik napirend:  
Előterjesztés Hungarian Travels Reiseagentur Salamon e.K. támogatására. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

67/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hungarian Tra-
vels Reiseagentur Salamon e.K céget beutaztató tevékenységéhez 10.000.- EUR 
összeggel támogatja a költségvetés általános tartalék keretéből, melynek folyósí-
tása 2019. június 30.-ig esedékes.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   jegyző 

 

Nyolcadik napirend:  
Előterjesztés a Bocskai István Múzeum 2019. évi munkatervének elfogadására. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
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68/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Bocs-
kai István Múzeum 1. sz. mellékletben kiadott 2019. évre vonatkozó munkatervét. 
 
Határidő: 2019. április 25. 
Felelős:   jegyző  

 

Kilencedik napirend:  
Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója 
és munkaterve elfogadására. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

69/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
1.Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Ko-
vács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 1. sz. mellékletben kiadott 
2018. évi szakmai beszámolóját. 
 
2.Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Ko-
vács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 1. sz. mellékletben kiadott 
2019. évi szolgáltatási tervét és munkatervét. 
 
Határidő: 2019. április 25.  
Felelős:   jegyző 

 

Tizedik napirend:  
Előterjesztés Nemzeti Ovi-Sport Program keretében pályázat benyújtására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javasla-
tot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

70/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyúlyt 
be az Ovi - Sport Közhasznú Alapítványhoz a Nemzeti Ovi - Sport Program pályá-
zat keretében három ovi sportpálya megépítésére.  
A helyszínek: 
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Mesevár óvoda (Kovács Gyula u. 24) 

Aranykapu óvoda (Arany János u. 8) 

Manókert óvoda (Ady Endre u. 54) 
A megépíteni kívánt ovi sportpályák beruházási költségének önrészét és az előké-
szítés tervezett költségeit, maximum 14 Millió forintot elkülönít, és sikeres pá-
lyázat esetén kifizet. Az összeg forrása a költségvetési rendelet 11. melléklet „OVI 
sport program további 3 óvoda” rovatán lévő összeg. 
 
Az Önkormányzat a pályázat keretein belül az Alapítvány rendelkezésére bocsátja 
a kijelölt óvodák pontos nevét, címét, helyrajzi számot, valamint a földhivatali 
nyilvántartási lap másolatát, közmű nyilatkozatot tesz, és gondoskodik az igazolás 
beszerzéséről, hogy a pálya kialakítás nem építési engedély köteles.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert a 
pályázattal kapcsolatos feladatok megvalósítására. 
 
Határidő: 2019. április 25, illetve a pályázattól függően 
Felelős:   polgármester 
 

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

71/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft ös--
szeggel támogatja a Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány múzeumpeda-
gógiai programjait.  
 
Az összeg fedezete a költségvetés 11. sz. mellékletének 11/M ”Alapítványok tá-
mogatása” sora.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   jegyző 

 

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

72/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 
Bárdos Lajos Általános Iskola intézményvezetői megbízásával kapcsolatban nem 
él a véleményezési jogával.  
 
Határidő: 2019. április 25.  
Felelős:   jegyző 

 

Tizenharmadik napirend:  
Előterjesztés a Zichy Géza Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásá-
nak véleményezésre. 
 
Jónás Kálmán: A maga részéről támogatja Igazgató Asszony újraválasztását, ezért fog 
nemmel szavazni.  
 
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 (Jónás Kál-
mán) szavazat mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő ha-
tározatot hozta:  
 

73/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zichy Géza 
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásával kapcsolatban nem él 
a véleményezési jogával.  
 
Határidő: 2019. április 25. 
Felelős:   jegyző 

 

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

74/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában 
lévő Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda kötelező felvételt biztosító körzethatárát a 
település közigazgatási határával megegyezően jelöli ki.  
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A tagóvodák körzethatárait az 1. sz. mellékletben meghatározottak szerint jelöli ki. 
 
Határidő:  2019. április 25.  
Felelős:    jegyző 

 

Tizenötödik napirend:  
Előterjesztés I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítésére és egészségügyi ren-
delet függelékének módosítására. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és támogatta. Egy újabb helyettesítő orvost sikerült találni a hamarosan 
megüresedő gyermekorvosi körzetbe, így már három stabilnak látszó helyettes fog rendel-
ni. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

75/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
az I. számú gyermekorvosi körzet helyettesítő orvosainak általános helyettesítő 
orvosaként Dr. Szarka Gabriella (szül: Debrecen, 1975.01.30. an: Forray Boglárka 
4032 Debrecen, Károli Gáspár u. 342/1 alatti lakos, pecsétszáma:58367) házior-
vos, a fenti feladatot  megbízási szerződés keretében lássa el 2019. december 31-
ig. A feladat ellátását Dr. Szarka Gabriella 30.000.-Ft/óra óradíj ellenében vállalja, 
a megbízási szerződés a GAB-MEDIC Korlátolt Felelősségű Társasággal, (4032 
Debrecen, Károli Gáspár u. 342/1) mint megbízottal köthető, ahol az ellátó orvos a 
doktornő. A pénzügyi fedezetet a NEAK finanszírozás, és a városi költségvetés 
8/b. melléklet 26/ÖK sora biztosítja. Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármes-
tert, a keletkező dokumentumok aláírására. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy 
a II-III-IV. gyermekorvosi körzet 2013. április 17-én kötött, jelenleg érvényben lévő 
egészségügyi feladat-ellátási szerződés 3. számú melléklete helyébe, az előter-
jesztés 1. számú melléklete lép, azzal együtt, hogy a III. számú gyermekorvosi 
körzet helyettesítő orvosai - Korvinné Dr. Hegedűs Ilona és Dr. Baracsi Mária – 
személyével egyetért. 
 
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló, jelenleg hatá-
lyos 19/2010. (XII.16.) önkormányzati rendeletének 1. számú függelékének helyé-
be, az előterjesztés 2. számú melléklete lép.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző, irodavezető-helyettes 
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Tizenhatodik napirend:  
Előterjesztés a Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlására. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság és a gazdasági bizottság úgy 
szavazott, hogy nem kívánnak élni az elővásárlási joggal.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

76/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszló, 
Gábor Áron u. 44. szám alatti 2500 hrsz-ú ingatlan 3/6-od részilletőségének 
12.000.000,-Ft vételáron történő, az ingatlanrészre bejegyzett haszonélvezeti jo-
gok megtartása melletti értékesítéssel kapcsolatban lemond az elővásárlási jog 
gyakorlásáról. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a szükséges iratok aláírására. 
 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenhetedik napirend:  
Előterjesztés a Rácz Farkas u. 100. szám alatti építési telek szociális szempontok 
szerinti értékesítésre kijelöléséről. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság és a gazdasági bizottság tá-
mogatta az előterjesztést.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és támogatta. Jelenleg két telek van, ami alkalmas pályáztatásra.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

77/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszló, 
Rácz Farkas u. 100. szám alatti 7642/133 hrsz-ú, 504 m2 nagyságú építési telket 
szociális szempontok szerinti értékesítésre jelöli ki 1.300.000,-Ft eladási áron. 
A Képviselő-testület felkéri a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalt az értékesí-
tési eljárás lefolytatására. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés alá-
írására. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
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Felelős: jegyző 
 

Tizennyolcadik napirend:  
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás Hajdúszoboszló állomás vízépítési tervéhez. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javasla-
tot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

78/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hajdúszo-
boszló Város Önkormányzata tulajdonában lévő Hajdúszoboszló 6848/6 és 0219 
hrsz-ú ingatlanok tulajdonosi jog gyakorlója, tulajdonosi hozzájárulását adja a 
Püspökladány – Ebes vasúti vonalszakasz vasúti pálya és biztosítóberendezés 
korszerűsítési munkái tárgyú projektet érintő G-04-D1-01 tervszámú Hajdúszo-
boszló állomás vízrendezési munkálatainak elvégzéséhez azzal a feltétellel, hogy 
a K2-0-0 csatornát érintő kivitelezési munkálatokat a csatorna üzemeltetőjének 
hozzájárulásával végzik. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenkilencedik napirend:  
Előterjesztés a csónakázótó környékének rendbetételére. 
 
Kocsis Róbert: A tervezett óriáskerék felállításához szükséges talajmechanikai vizsgálat 
megtörtént-e már, ennek eredménye megismerhető-e?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Elkészült a vizsgálat, de az eredményét még nem kapták meg. 
A bérlő ígéretet tett arra, hogy amint rendelkezésére áll, meg fogja küldeni a hivatal részé-
re. 
 
Kocsis Róbert: Várható-e, hogy az eredmény csúszása miatt az óriáskerék később kerül 
felállításra a tervezettnél?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Információi alapján ez még nem veszélyezteti a június 1-i kez-
dést.  
 
Jónás Kálmán: Érdemes megemlíteni, hogy nem a korábbi, 50 méteres, hanem a kisebb, 
30-35 méteres kerék lesz felállítva. Ez látható volt előre.  
 
Dr. Sóvágó László: Ez nem ért váratlanul senkit, hisz benne van a szerződésben. Semmi 
olyat nem csinál a vállalkozó, amivel megsértené a szabályokat.  
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Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 6 
igen 2 tartózkodás mellett támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 2 tartózkodás (Jó-
nás Kálmán, Kocsis Róbert) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  
 

79/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2019.(I.24.) 
sz. költségvetési rendelet felújítási tábla (14. sz. melléklet) 7/ÖK sorát 15 millió fo-
rinttal megemeli az óriáskerék bérleti díj bevételének terhére. Utasítja a Jegyzőt, 
hogy a fenti módosítás a költségvetési rendeletben kerüljön átvezetésre. 
 

Határidő:azonnal 
Felelős:  jegyző 
 

Huszadik napirend:  
Előterjesztés rendelet hatályon kívül helyezéséről, új rendelet megalkotásáról (köz-
terület hasznosítás). 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javasla-
tot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, 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 (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a 
következő rendeletet alkotta:  
 
A 12/2019. (IV. 25.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
 

Huszonegyedik napirend:  
Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde tetőfelújításával kapcso-
latban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javasla-
tot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

80/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 
Gyermeksziget Bölcsőde épületének teljes tetőhéjazat cseréjére bruttó 15 Mft ös--
szegű keretet különít el az előterjesztésben foglaltak alapján. 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 
Gyermeksziget Bölcsőde épület villámvédelmi rendszerének kiépítésére bruttó 
1.370.330,-Ft-ot biztosít a 2019. évi városi költségvetés általános tartalék kerete 
terhére. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 
Gyermeksziget Bölcsőde épületéről lekerülő még jó állapotban lévő tetőcserepe-
ket térítésmentesen átadja a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. részére, hogy azokat 
a cég a Tokay utcai önkormányzati bérlakások tetőszerkezetének felújításakor fel-
használja. 
 
Határidő: bölcsőde tetőfedés felújításra 2019. augusztus 31. 
Felelős:   jegyző, intézményvezető 
 

Huszonkettedik napirend:  
Előterjesztés Országos Görpark Programban történő részvételi lehetőségről. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság és a gazdasági bizottság tá-
mogatta az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

81/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Or-
szágos Görpark Programban történő részvételt, támogatás elnyerése esetén a 
Szabadidő Parkban vasbeton pool görkorcsolyapálya kialakítását. A fejlesztés 
megvalósításához szükséges, a támogatási konstrukcióhoz igazodódó 50 % mér-
tékű önkormányzati saját forrást – max. 30 Mft -  a 2019. évi városi költségvetés 
általános tartalék kerete terhére biztosítja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén szándékát  
fejezi ki az alábbiakban: 
-a görpálya építtetője Hajdúszoboszló Város Önkormányzata lesz; 
-vállalja a park funkció szerinti fenntartását , karbantartását és üzemeltetését az 
átadástól számított 5 éves időtartamig; 
-biztosítja a görpálya ingyenes és korlátozás nélküli használatát a Park nyitvatar-
tási idejében; 
-vállalja, hogy az átadás határideje legkésőbb 2020. június 30. 
 
Határidő:  adatlap benyújtására 2019. április 30. 
Felelős:    jegyző 
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Huszonharmadik napirend:  
Előterjesztés pályázati lehetőségről. 
 
Kanizsay György Béla: Az anyagban az szerepel, hogy a benyújtási határidő május 31. 
Lehet-e tudni, hogy mikor bírálják el a pályázatot? Mert az ő körzetét érinti ez a pályázati 
lehetőség. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Most nem tudja pontosan megmondani, de tájékoztatni fogja 
erről képviselő urat.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

82/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja pályázat 
benyújtását a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért fe-
lelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költ-
ségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c) pontok 
szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elne-
vezésű felhívásra. 
 
A Képviselő-testület fejlesztési célként támogatja a Bor János utca felújítására vo-
natkozó pályázat benyújtását. 
 
Képviselő-testület külön előterjesztés keretében dönt a pályázat konkrét műszaki 
tartalmáról, az igényelt támogatás és vállalt önerő, a tervezett beruházás összes 
bekerülési költségének mértékéről. 
 
A pályázat előkészítéséhez szükséges kiadások (terv felülvizsgálat költsége) fe-
dezeteként bruttó 1,5 Mft keretösszeget biztosít a 2019. évi városi költségvetés ál-
talános tartalék kerete terhére. 
 
Határidő: benyújtandó pályázat előterjesztésére 2019. májusi testületi ülés 
                pályázat benyújtására 2019.május 31. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 

Huszonnegyedik napirend:  
Előterjesztés utcabútorok beszerzésére vonatkozóan. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Bizottsági üléseken elhangzott módosításokat ismerteti, melye-
ket el is fogadtak: a Szurmai u. 5-7. előtti társasháznál egy-egy hulladékgyűjtő kerül kihe-
lyezésre, illetve a rendezvénytér megvédése érdekében célszerű lenne táblát kihelyezni, 
hogy magánterület, parkolás céljára ne használják. Ebből a keretből lennének a táblák 
beszerezve. Ha parkoló lesz, akkor nyilván ez nem lesz aktuális.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta és a módosításokkal 
együtt egyhangúlag elfogadásra javasolja. Egy javítást kér az anyagban, nem Szilfákalja 
8, hanem 8/D.  
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Jónás Kálmán: Köszöni a Polgármesteri Hivatalnak, hogy a Panaszládában összegyűjtött 
javaslatait ilyen mélységben belefoglalták az előterjesztésbe. Olvasható az anyagban, 
hogy azokon a külső területeken nem lehet a hulladékgyűjtőket kihelyezni, ahol azok el-
szállítása nem megoldható. Javaslatában szerepelt a Pávai Vajna utcán hulladékgyűjtők 
kihelyezése, ezek nem kaptak támogatást. Fontosnak tartja, hogy a Bánomkerttől a fürdő 
felé és fordítva a turisták találjanak elegendő hulladékgyűjtőt. Vagy a Pávai-Damjanich 
utca sarkára, vagy a Pávai-Gábor Áron utca sarkára kéri, hogy helyezzenek el egy-két 
hulladékgyűjtőt.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Valamennyi javaslatot leegyeztettek a Városgazdálkodási Zrt-
vel. Ezért szerepel az anyagban, hogy csak olyan helyeken lennének elhelyezve hulladék-
gyűjtők, ahol az ürítést képesek is ellátni a napi munkájuk során. Ami nem szerepel az 
anyagban, ott nem tudják megoldani a napi elszállítást.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

83/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az elő-
terjesztésben foglaltaknak megfelelő köztéri utcabútorok beszerzését.  
Az utcabútorok beszerzésével, telepítésével a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t 
bízza meg. 
 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2019. augusztus 31. 
Felelős:   jegyző, VG NZrt. vezérigazgató 

 

Huszonötödik napirend:  
Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására. 
 
Kanizsay György Béla: Hat főben van meghatározva az ülnök száma. A határozati javas-
latban csak három fő van megjelölve. Egyelőre nem lesz feltöltve, vagy nem lehet találni 
személyeket, mi az oka ennek?  
 
Dr. Korpos Szabolcs: Igen, most csak három fővel lesz feltöltve. A bíróság elégségesnek 
találja ezt a három főt.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

84/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bírák jogállásáról 
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekezdése alapján:  
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Kapásné Nagy Amália    Ebes, Fő utca 4.    nyugdíjas gyermekvédelmi szakember 
Kardos Edit                 Debrecen, Diófa utca 38.            pszichológus  
Zabos Péterné            Hajdúszoboszló, Liszt F. u. 46.   nyugdíjas intézményvezető 
személyeket bírósági ülnöknek megválasztja. 

 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős:   jegyző 

 

Huszonhatodik napirend:  
Előterjesztés a Notre Dame újjáépítéséhez nyújtandó támogatásról. 
 
Jónás Kálmán: Látható, mennyien megmozdultak ebben a témában. Megszavazza ő is a 
javaslatot, viszont azt is látni kell, hogy rövid időn belül kb. a duplája jött össze, mint ami a 
felújításhoz szükséges. Ha már templomfelújítást támogatnak, ajánlja inkább a csángó-
magyarok templomának felújítását a figyelembe. Az elszakított magyarságnak nagyobb 
szüksége lenne a pénzre.  
 
Dr. Sóvágó László: Akár azonosulni is tud az elhangzottakkal. Ez egy gesztus, nem illő 
visszalépni már.  
 
Jónás Kálmán: Azt kéri, hogy figyeljék a székelyek és csángók segélykérését és ha van 
rá lehetőség, támogassák őket.  
 
Majoros Petronella: A Notre Dame tragédiája miatti összefogás, szolidaritás minden eu-
rópai keresztény embernek fontos. A magyar kormány is elsők között ajánlotta fel segítsé-
gét. A rekonstrukciós munkálatokhoz eddig nagyjából 1 milliárd euró támogatás gyűlt ös--
sze. A szakértők szerint ez jelentősen meghaladja a szükséges költségeket. Benne is fel-
merül a kérdés, szükséges-e anyagi támogatás? Éppen ezért a helyi FIDESZ úgy gondol-
ja, hogy az együttérzés kifejezésére alkalmas lehet, ha a székesegyház felújítása helyett a 
helyi egyházak, a helyben fellelhető vallási értékek támogatásával fejezik ki összetartozá-
sukat. A FIDESZ-frakció módosító indítványként javasolja, hogy a helyi egyházak műkö-
dését, intézményeik infrastruktúráját támogassa az önkormányzat.  
 
Dr. Sóvágó László: Visszavonja az előterjesztést, a polgármesteri keretből megoldja, kifi-
zeti a támogatást. 
 

Huszonhetedik napirend:  
Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javasla-
tot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

85/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési 
eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 

Huszonnyolcadik napirend:  
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javasla-
tot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

86/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

 

Kérdések: 
 
Marosi György Csongor: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. A tegnapi nap folyamán 
választ kapott kérdésére, hogy összeírták az UPC által okozott károkat. Ezeknek a végső 
kivitele és ellenőrzése milyen módon történik, mikorra várható, milyen ellenőrzési forma 
lesz? Másik kérdése, mikorra várható a városban egy átfogó rágcsálóirtás? Elszaporodtak 
több helyen a rágcsálók.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az UPC képviselőjével a kollegája épp a mai napon tartott bejá-
rást, de még nem tudtak egyeztetni. A helyreállítási munkák részben befejeződtek, minden 
helyszínt át fognak nézni, pontos határidőről még nincs információja. A rágcsálóirtás két 
módon zajlik közterületen, a Városgazdálkodási Zrt-vel van szerződés, illetve a Hajdúkerü-
leti Vízszolgáltató is végez rágcsálóirtást a csatornákban. Képviselő urat tájékoztatni fogja 
ezeknek a pontos időpontjáról.  
 
Jónás Kálmán: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. A volt kertmozi hasznosításával 
kapcsolatosan keresték meg. Ha jól emlékszik, a termelői piacot akarták odavinni, erről 
van is határozat. Mi ezzel a helyzet jelenleg, érdemes-e a jelenlegi piacról átvinni a terme-
lői piacot, ha nem, akkor lehetne-e akár pályázatot kiírni a nyári hasznosítására?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Kocsis Róbert: Kérdése a Kenézy-Gönzy Pál utcák sarkán lévő volt FÜTESZ-ingatlannal 
kapcsolatos. Úgy látta, hogy kerítést emeltek ott a napokban. Történt-e valami változás ez 
ügyben, van-e új gazdája az ingatlannak, mit lehet erről tudni?  
 
Dr. Korpos Szabolcs: Írásban ad választ a kérdésre. 
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Interpellációk:  
 
Jónás Kálmán: A Semmelweis-Erzsébet utcák sarkán lévő sárga korlátos gyaloghíd álla-
potáról kapott fényképeket, személyesen is megnézte. A híd tartóelemeiből betonrészek 
szakadtak be a mederbe. Kéri a híd állapotfelmérését.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Kanizsay György Béla: Az Ebes-Hajdúszoboszló közötti kerékpárút egy szakaszán ki van 
alakítva egy pihenőhely, szemétgyűjtő van kihelyezve. Ez nagyon hamar megtelik. Kéri, 
hogy a jelenleginél gyakrabban történjen az ürítés.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Jónás Kálmán: Egyre több illegális szemétlerakó hely létesült a város környékén. Ezek 
megfigyelését nagyon nehéz megszervezni. Felmerült egy olyan javaslat, hogy akár vad-
kamerákat el lehetne helyezni, ez megfizethető árú eszköz, csak mozgásra kapcsol be. 
Javasolja, vizsgálja meg a Hivatal ennek lehetőségét.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Kocsis Róbert: Korábbi testületi ülésen szóba hozta a volt Olajos-bérház mögötti parkfel-
újítással kapcsolatos észrevételeit. A díszburkolat hullámos lerakása azóta orvoslásra ke-
rült, ugyanakkor az ott épült, részben a volt Alföldi helyén kialakított bemutatóteremnek 
nevezett épületrész számos műszaki, illetve minőségi problémát vet fel. Ezekre a garanci-
ális problémákra hívja fel a figyelmet. Az ott lakók jelezték, hogy az egyik parkolóban elhe-
lyezett elektromos töltő egység megdőlt. Amikor az önkormányzat egyeztetett velük a vár-
ható parkfelújítási munkálatokról, akkor sokkal több fa ültetését ígérte, a most elültetett 
három fa helyett. Ezt a mennyiséget próbálták a lakók növelni. Ennek akadálya, hogy az 
ott feltöltött és szépen kialakított, bár be nem füvesített terület alatt törmelék található. A 
föld ásásakor azzal szembesültek, hogy aszfalt és beton törmelékek eltávolításával kell 
kezdeniük a fák ültetését. Még most is nagyobb mennyiségű törmelék található ott. Kéri a 
hivatalt, tegye meg a szükséges lépéseket ez ügyben.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A garanciális javítási feladatok hetekkel ezelőtt felsorolásra ke-
rültek. A garanciális eljárás lezárása még nem történt meg, még bőven van teendője a 
kivitelezőnek. A felsorolt problémák ismertek számukra.  
 
Kocsis Róbert: A füvesítés elmaradásával kapcsolatosan tud valami biztatót mondani 
Főmérnök Asszony? 
 
Dr. Sóvágó László: Nem minden a hivatalon múlik. A tervezők rájöttek, hogy bizonyos 
területeken nem biztosítottak vizet. Meg fogják oldani a problémát.  
 
A képviselő-testület nyilvános ülése 15.27 órakor befejeződött.  
A képviselő-testület 15.33 órától zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv 
készült.  
 

K.m.f. 
 

Dr. Sóvágó László                                                            Dr. Korpos Szabolcs 
     polgármester                                                                            jegyző 


