
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 
21-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; Lőrincz László gazdasági irodavezető; 
Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes; Szilágyiné Pál Gyöngyi város-
fejlesztési irodavezető-helyettes; Dede Erika egészségügyi-szociális irodavezető-
helyettes; Fehér Adrienn technikus; Molnár Viktória jegyzőkönyvvezető, valamint érdeklő-
dő állampolgárok. 
 
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 a 16. sz. és a 24. sz. napirendek kerüljenek 
levételre, az előterjesztők kérésére. 
 
A képviselő-testület a módosított napirendet 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsá-
nyi 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), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

41/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 

 

1.Tájékoztató Hajdúszoboszló város közbiztonságának helyzetéről, a közbiz-
tonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 
Előadó: kapitányságvezető 
 
2.Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2018. évi 
munkájáról. 
Előadó: polgárőrség elnöke 
 
3.Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2018-as működéséről. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
4.Tájékoztató a víz- és csatornaszolgáltatás helyzetéről, aktuális problémái-
ról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
5.Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2018. évi mű-
ködéséről szóló beszámolóhoz. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
6.Beszámoló a polgármesteri hivatal 2018. évi tevékenységéről. 
Előadó: jegyző 
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7.Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi 
Rendelet (TKR) elfogadásáról. 
Előadó: városi főépítész 
 
8.Előterjesztés a Településrendezési tervek módosítására a 0261/1 és a 
0334 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. 
Előadó: városi főépítész 
 
9.Előterjesztés a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalko-
tására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
10.Előterjesztés alapítványok támogatására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
11.Előterjesztés I.számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítés útján törté-
nő ellátásáról. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
12.Előterjesztés MoLaRi mérőpontos létesítésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
13.Előterjesztés a Gábor Áron u. 49. szám alatti ingatlan árverésen történő 
értékesítésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
14.Előterjesztés a Tessedik u. 39. szám alatti ingatlan rendezésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
15.Előterjesztés a Csónakázó-tó melletti területen kijelölt árusító helyekre 
beérkezett pályázatokról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
16.Javaslat a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és 
támogatásokról szóló 14/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosításá-
ra. 
Előadó: jegyző 
 
17.Előterjesztés az Aranykapu Óvoda pályázatáról. 
Előadó: jegyző 
 
18.Előterjesztés jégpálya üzemeltetésről. 
Előadó: jegyző 
 
19.Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2019. évi közbe-
szerzési tervéről. 
Előadó: polgármester 
 
20.Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
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21.Válasz interpellációra Dózsa György út – Nádudvari út – Bajcsy-Zsilinszky 
utca csomópont biztonságosabbá tételével kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
22.Válasz interpellációra lakótelepi kábelfektetés utáni helyreállítással kap-
csolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 

Határidő: azonnal  
Felelős:   polgármester  

 

Első napirend:  
Tájékoztató Hajdúszoboszló város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Gali Sándor rendőr-ezredes, kapitányságvezető és 
Dr. Lingvay Csaba rendőr-ezredes, rendészeti-helyettes.   
 
Dr. Gali Sándor: Hajdúszoboszló város közbiztonsága a 2018-as esztendőben stabil és jó 
színvonalú volt. Az elmúlt évben nem történt kiemelt tárgyi súlyú, a lakosság biztonságér-
zetét jelentősen befolyásoló jogsértés. A bűncselekmények 100.000 lakosra vetített ará-
nya tovább csökkent. A regisztrált bűncselekmények száma 6%-kal csökkent, igen jelen-
tősen, közel 50%-kal a kiemelten kezelt bűncselekmények száma. Az egyes bűncselek-
ményeket tekintve nem történt rablás, kifosztás és zsarolás, erőszakos vagyon elleni bűn-
cselekmény. Jelentősen csökkent a testi sértések és a garázdaságok száma, az erősza-
kos, garázda bűncselekmények 50%-át magánterületen, magánlakásban, szállodában, a 
kollégium lakásotthonában követték el, 36%-a volt köthető az idegenforgalom szempont-
jából frekventált területhez, a Szent István park, Mátyás király sétány és a buszállomás 
környékéhez és mindössze az erőszakos, garázda bűncselekmények 18%-át követték el 
szórakozóhelyeken, közterületeken, nyilvános helyeken. Rendszeresen ellenőrzést tartot-
tak, járművel és a körzeti megbízotti szolgálattal a nyári turisztikai szezonban, ezen kívül 
minden hónapban 2 alkalommal, általában szombat éjszaka külön a társszervek bevoná-
sával szórakozóhely ellenőrzési akciókat is szerveztek. Bűnmegelőzési tanácsadónk isko-
lákban, nyugdíjasotthonokban, klubokban rendszeres bűnmegelőzési előadásokat tart. A 
turisztikailag frekventált területeken, mint a rendezvénytér és a Szent István park, egész 
évben mindössze 10 lopás történt. A tavalyi esztendőben tovább csökkent, 20%-kal a tu-
lajdon elleni szabálysértések száma, ezek döntő többségét, 60%-át nagyobb üzletek sé-
relmére tanúsított bolti lopások tették ki. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények kör-
ében terjesztői magatartások miatt nem folyt büntetőeljárás, 3 hajdúszoboszlói lakos ellen 
kábítószer-birtoklás és fogyasztás miatt indítottunk és folytattunk nyomozást 2018-ban. A 
közlekedésbiztonság is javult, csökkent a személyi sérüléssel járó közlekedési baleset 
száma és ami kedvező adat, hogy nem történt halálos közlekedési baleset. Míg 2017-ben 
a személyi sérüléses balesetek 4,2%-át, addig sajnos a tavalyi esztendőben már 7,5%-át 
okozták az ittas járművezetők. Ezek egynegyedét a kerékpárosok tették ki. Mind a felderí-
tési, mind a nyomozási eredményességhez jelentősen hozzájárult a város polgárőr egye-
sülete, akik valamennyi közterületi rendezvény biztosításában, az őszi tanév kezdéskor az 
iskolák előtt gyalogos forgalom segítésében, illetve Mindenszentek napján a temetőlátoga-
tók biztonságának segítésében tevékenyen részt vettek. Jelentősen hozzájárult ehhez a 
város önkormányzata, annak intézményei, a közterület-felügyelők és a mezőőrök. Külön 
köszönöm a képviselő-testületnek azt a támogatást, amelyet a Rendőrkapitányság az ide-
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genforgalmi szezonban rendőri jelenlét erősítésére használt és végül meg kell említenem 
a város lakosságát és az ide érkező vendégeket, hiszen többségük jogkövető magatartása 
is hozzájárult a város közbiztonságához. Végül köszönöm az együttműködést és kérem 
segítsék, támogassák a jövőben is a város közbiztonságának javítását.  
 
Jónás Kálmán: Olvasta az anyagban, hogy nagyváradi rendőrök segítik idegenforgalmi 
szezonban a helyi rendőrök munkáját. Lehetséges volna-e lengyel rendőrökkel bővíteni az 
állományt? Hogyan oldják meg a tolmácsolást? A külföldi gépjárművek sebesség túllépés-
ével kapcsolatosan olvasható, hogy most már van lehetőség, hogy eljusson a bírság a 
gépjárművezetőkhöz. Van még egy olyan kérdése, hogy a Tesco parkolóban évek óta 
parkol egy cseh rendszámú autó, ennek elszállítását miért nem sikerült eddig megoldani? 
Van-e erről információ?  
 
Dr. Gali Sándor: A lengyel rendőrökkel kapcsolatosan két évvel ezelőtt a Rendőr-nap al-
kalmából bemutatta a város turisztikáját és a rendőri tevékenységet, valamint felkérte a 
szlovák és a lengyel delegációt is a közös szolgálatra. Ők akkor ígéretet tettek, hogy tol-
mácsolják a kérést a vezetés felé, ezt követően semmilyen visszajelzést nem kaptak. A 
tolmácsolással kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ezt részben a büntetőeljárási tör-
vény, szabálysértési törvény és a közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályozza, 
mert ha van olyan külföldi személy, akivel nem tudunk kommunikálni, akkor tanácsolt az 
eljárásba bevonni a tolmácsot. A mindennapi rendőri feladatellátás során pedig főleg a 
turisztikai szezonban közösen üzemeltetjük az információs pontot a TDM munkatársaival, 
ahol nyelveket beszélő alkalmazottak, diák munkások vannak, illetve a rendőr iskolákban 
is követelmény legalább egy idegen nyelv ismerete. A Tesco parkolóház magánterület és 
az ott haladó járművek elhelyezéséhez nincs kompetenciánk és hatáskörünk fellépni. A 
Tesco-t illeti meg az a jog, hogy fellépjen a jármű tulajdonosával szemben, egyébként a 
járművet nem körözik, nincs rendőri eljárás alatt, tudomása szerint.  
 
Kocsis Róbert: Tudomása szerint a Gönczy Pál utcán lévő krízisszállón többször kellett a 
rendőrségnek segítenie a rendfenntartást, ugyanakkor ezt nem olvasta az anyagban. En-
nek az az oka, hogy ezek nem voltak olyan súlyúak?  
 
Dr. Gali Sándor: Minden évben a szezon elején leülünk a Szociális Szolgáltató Központtal 
és készülünk a téli időjárásra, minden nap nyitáskor, illetve szükség szerint megjelenik egy 
rendőr, segít a rend fenntartásában. Tavaly ezeken túl legalább kétszer kellett menni még 
más időpontokban is, de azok nem érték el azt a szintet, hogy akár szabálysértési vagy 
büntetőeljárás induljon.  
 
Máté Lajos: Az elmúlt időszakban megszaporodtak az illegális hulladéklerakások a város-
ban. Tetten értek-e illegális szemétlerakókat, a jövőre nézve milyen elképzeléseik vannak 
ennek a negatív folyamatnak a megakadályozására? Mostanában lehet olvasni, hogy az 
illegális szemétlerakás bűncselekmény.  
 

Dr. Gali Sándor: A szemetelés szabálysértésnek minősül, a nagyobb mennyiségű hulla-
dék-lerakás pedig, amennyiben az emberi életet, testi épséget, környezeti elemeket ve-
szélyezteti, bűncselekmény. Hogy mi lesz a szigorítás, az nem tudható, hatékony a fellé-
pés egyébként a szemetelőkkel szemben. Az anyagban szerepel, hogy a helyszíni bírsá-
gok egyharmada ilyen típusú szabálysértések miatt került kiszabásra. A szemét probléma 
nem rendőrségi probléma, hanem társadalmi probléma, itt az államtól kezdve az egyes 
emberig, mindenkinek a felelőssége és feladata. A rendőrség, mint általános szabálysér-
tési hatóság lép fel, hiszen van jogkörük, hogy minden egyes szabálysértés esetén hely-
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színi bírságot szabjon ki. Egyébként az eljárás lefolytatására a járási hivatalnak van hatás-
köre. Szükség lenne még szemléletváltásra.  
 
Majoros Petronella: Az utóbbi hónapokban Hajdúszoboszló területén számos helyen for-
galmi rend változás következett be, az egyik ilyen a Gönczy Pál utcán kialakult új forgalmi 
rend változás, amely látható módon problémákat okoz, hiszen jelentősen megnehezíti az 
iskolába érkező gyermekek szüleinek parkolását, a posta megközelítését, illetve az utcá-
ban működő szolgáltatók megközelítését is. Tapasztalják-e ezeket a problémákat és ha 
igen, akkor hogyan tudják ezeket kezelni? 
 
Dr. Gali Sándor: Igen, tapasztalják, nemcsak itt, hanem a város több pontján van hasonló 
probléma. Kollégái a napi feladataik során rendszeresen visszatérnek és a frekventált idő-
pontokban ott tartózkodnak és megteszik a szükséges intézkedéseket, a szükséges felvi-
lágosítást figyelmeztetésekkel vagy pedig a rendőrségi törvényben írt egyéb intézkedé-
sekkel. 
 
Holoda Attila: Némileg aggasztónak látja a kerékpárosok által elkövetett balesetek elkö-
vetésének számát. Reméli, a kerékpárutak számának növekedése segít ennek csökkenté-
sében. Az is látszik, hogy miközben iskoláknak, óvodáknak tartanak KRESZ-napokat, va-
lószínű ezek nem a gyermekek miatt következnek be, inkább az idősebbek miatt. Tervez-
nek-e valamilyen közbiztonsági akciót kifejezetten az idős kerékpárosok oktatására és ha 
igen, kérnek-e ehhez bármilyen segítséget? 
 
Dr. Gali Sándor: Természetesen tervezünk, hiszen évek óta programokat hozunk létre, 
kialakult gyakorlat a felmenő rendszerű vetélkedők, amelyekre a gyermekeken kívül most 
már nyugdíjasklubokban is tartunk interaktív foglalkozásokat, hiszen szükséges, mivel a 
kerékpárosok nemcsak az okozók, hanem a sértettek is, és elszenvedők, és sok köztük az 
idős ember, ezért szükséges a jövőben a figyelmüket is felhívni. A kerékpáros közleke-
désben ugyanazt látom egyébként, mint a hulladékkezeléssel kapcsolatban, hogy szemlé-
letváltásra is szükség lenne. 
 
Kanizsay György Béla: A Szováti úti vasúti átjáró lezárásával kapcsolatosan lenne kér-
dése. Az ott lakók életét eléggé megnehezíti ez, ugyanakkor fontos és elengedhetetlen. 
Tavasz van, a kertet művelők elég gyakran járnak ki, szerszámokat is kihordanak, a rend-
őrök naponta arra is járnak. Az Önök munkáját befolyásolja-e az átjáró lezárása, hogy 
most csak kerülőutakon lehet oda eljutni?  
 
Dr. Gali Sándor: 1-2 perccel később érnek oda, ahová szeretnének, egyébként a felada-
taikat ugyanúgy ellátják. Ezidáig komolyabb hátrányt ez nem okozott.  
 
Kanizsay György Béla: Tehát a rendőri jelenlét ugyanúgy biztosított lesz ezen a részén is 
a városnak.  
 
Antalné Tardi Irén: Köszöni a részletes beszámolót és mind azt a munkát, amit a város 
közbiztonsága érdekében tesznek. Köszöni a kiegészítést, de szeretné kérni, ha egy kicsit 
bővítenék a későbbiekben az anyagot, ami azt jelenti, hogy ha akciókat szerveznek a szó-
rakozóhelyeken, nem a turisztikailag frekventált helyekre gondol, hanem a város egyéb 
pontjain, ahol a fiatalok nemcsak szombat este szórakoznak és ezért nemcsak szombat 
este indokolt a rendőri jelenlét fokozása, hanem hozzá kellene kapcsolni a péntek estét és 
a vasárnapot. Az ő körzetében több olyan szórakozóhely van, ahol a lakosok rendszere-
sen panaszkodnak és sajnos olyan nyomot hagynak maguk után ezek a fiatalok, amelyet 
másnap sem és van olyan, amelyet azóta sem tudtak helyreállítani, itt a rongálás, a han-
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goskodás sajnos hajnalig tart. Ez összefügg azzal is, hogy hosszabb ideig nyitva tartás 
van biztosítva, de nyitvatartási időt követően is folytatják ezt a nemkívánatos cselekményt.  
 
Kocsis Róbert: Szeretné megköszönni még egyszer a krízisszálló működéséhez nyújtott 
segítségüket. Kéri, hogy amennyiben mód és lehetőség van, a közterületi rendőri jelenlétet 
növeljék azon a részen.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 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), tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

42/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajdúszoboszló 
Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedések-
ről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 

Második napirend:  
Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2018. évi munkájáról. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nemes Gyula, a polgárőrség elnöke. 
 
Nemes Gyula: Szeretné megköszönni maga és polgárőrtársai nevében a tavaly nyújtott 
támogatását az önkormányzatnak és kéri, hogy a jövőben is támogassák egyesületüket.  
 
Jónás Kálmán: Köszöni a polgárőrség munkáját. Felhívja a figyelmet, hogy az anyagban 
is olvasható, mennyire nagy szükség lenne egy négykerék meghajtású gépjárműre, amivel 
behajthatnak mezőgazdasági területekre is. A jövő hónapban tartandó testületi ülésre is-
mét benyújtja indítványát, immáron ötödjére, egy használt terepjáró gépkocsi megvásárlá-
sával kapcsolatosan.  
 
A képviselő-testület a beszámolót 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), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

43/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 
Polgárőr Közhasznú Egyesület 2018. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul 
veszi. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   jegyző 
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Harmadik napirend:  
Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2018-as működéséről. 
 
Harsányi István: Elfogadja Aljegyző Úr beszámolóját és a leírtakat javasolja megszívlelni, 
az őrzött terület nagysága indokolttá tenné a mezőőrségnek, hogy egy terepjárót kapja-
nak, az előbb említett szemetelést is könnyebben meg tudnák szüntetni.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 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), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

44/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat 
2018. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   jegyző 

 

Negyedik napirend:  
Tájékoztató a víz- és csatornaszolgáltatás helyzetéről, aktuális problémáiról. 
 
Antalné Tardi Irén: Korábban kérdést is fogalmazott meg azzal kapcsolatosan, hogy van 
előttük egy részletes anyag, amelyben felhatalmazzák a polgármestereket, hogy tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ennek az ágazatnak, ennek a 
cégnek működése támogatottabb legyen, a most feltárt veszélyekkel ne kelljen szembe-
sülni a későbbiekben. Csak azért kért most szót, hogy lássák azokat a problémákat, hogy 
akkor, amikor központilag átszervezték ennek a vízzel kapcsolatos tevékenységeknek a 
szabályait, az olyan problémákat generált központilag folyamatosan, amelyek finanszíro-
zási gondokat jelentenek egy cégnél és lehet, hogy emberi mulasztás is van, mert mindent 
nem tudnak feltárni, de akkor, amikor a feladathoz nincs megfelelő pénzügyi forrás, akkor 
nagyon nehéz időben intézkedni. Nyolc-kilenc éve folyamatosan olyan adóterhekkel sújt-
ják ezt a tevékenységet, amely a bevételnek majdnem a negyedét elviszi és ráadásul ezek 
a kiadások, amelyek felmerülnek folyamatosan leszűkítik azt a lehetőséget, hogy a szak-
embereket megbecsülje a cég. Ha elhagyják a jól képzett szakemberek ezt a területet, 
akkor a jövő generációjától veszik el azt a lehetőséget, hogy egészséges ivóvízhez jusson, 
illetve a szennyvíz megtisztítása megvalósuljon és ezzel a lehető legkisebb szennyezést 
okozza. A vezetői összefoglaló mellett megkapták azokat a dokumentumokat, amelyek 
hosszútávon a kormány figyelmét próbálják erre az ágazatra irányítani. A maga részéről 
köszöni a részletes beszámolót és a határozati javaslatot támogatni fogja, bízik abban, 
hogy eredménye is lesz. 
 
Dr. Sóvágó László: Ő már régen szót emelt azzal kapcsolatosan, hogy mi folyik a vízi-
közművek területén, most hogy hitelesebb legyen, idéz az itt becsatolt anyagból: azt 
mondja az Alföldvíz Szakszervezete, amely nem egy sóhivatal, hisz 1200 munkavállalót 
takar, a Miniszterelnök Úrnak írtak levelet és tájékoztatták arról, hogy a víziközmű szolgál-
tatókat súlytó kormányzati intézkedés tönkretette a víziközmű-társulatokat. Az 1200 mun-
kavállaló kénytelen értetlenül szemlélni azt az ámokfutást, ami az ágazatot érinti. Törvény-
sértés, ami az ágazatot sújtja. Az elmúlt években több olyan terhet akasztottak a nyakuk-
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ba, amelyek hosszú távon nem hoznak előnyt sem a víziközmű üzemeltetőknek, sem a 
tulajdonos önkormányzatnak, sem a lakosságnak.  
 
Majoros Petronella: Ő a vízdíjra szeretné felhívni a figyelmet, hiszen a táblázat tartalmaz 
számos olyan települést, ahol a vízdíjak lényegesen magasabbak, mint Hajdúszoboszlón, 
azt gondolja, hogy a lakosságot ez különösen érdekli és ez nagyon fontos. Akár Földes, 
akár Tiszavasvári, akár Hajdúböszörmény településeken lényegesen drágább az ivóvíz 
köbméterenkénti díja. 
 
Dr. Sóvágó László: Ehhez semmi köze a kormányzati intézkedéseknek. Ő hátrányként éli 
meg ezt az ellátást, mert amíg át nem vették az önkormányzatoktól a víziközművet, ala-
csonyan tartották a díjakat és mivel díjemelés nem volt lehetséges, befagyasztották a régi 
állapotot. De szakember is meg kell, hogy erősítse ezt.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tar-
tózkodás (Máté Lajos) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a követ-
kező határozatot hozta:  
 

45/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víz és csatorna-
szolgáltatás helyzetéről, aktuális problémáiról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 
Felkéri Hajdúszoboszló Város Polgármesterét, hogy a Hajdúkerületi és Bihari Vízi-
közmű Szolgáltató Zrt. hosszú távú működésének biztosítása érdekében az érin-
tett többi önkormányzattal összefogva az érdekek érvényesítése céljából a szük-
séges és lehetséges intézkedéseket tegyék meg. 
 
Határidő:azonnal 
Felelős:  polgármester 

 

Ötödik napirend:  
Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2018. évi működéséről 
szóló beszámolóhoz. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Kocsis Tibor, az ÉMKK Zrt. képviselője. 
 
Kocsis Tibor: Nincs kiegészítése az anyaghoz.  
 
Jónás Kálmán: Tegnapi bizottsági ülésen az volt a felvetése, hogy a kabai autóbuszjára-
tot igazítsák a Tesco-megállóhoz, azt a tájékoztatást kapta a cég képviselőjétől, hogy a 
megrendelővel kell megbeszélni, ezért felkéri Polgármester Urat, írjon nekik levelet, oldják 
meg, hogy meg tudjon állni a járat. Polgármester Úr ígéretet is tett, hogy megírja a levelet. 
Tegnap a Tesco-tól megérkezett a válasz, ők engedélyezik a megálló használatát.  
 
Kocsis Tibor: Felhívja a figyelmet, hogy az ÉMKK Zrt. engedélye szükséges a változá-
sokhoz, mivel helyi közlekedésről van szó. A cég felé kell beterjeszteni a kérést. A kabai 
járat menetrendje adott, kabai diákokat szállít, 90%-os kihasználtsággal működik.  
 
Antalné Tardi Irén: Köszöni a beszámolót, sok adatot tartalmaz. Az önkormányzat min-
dent megtett annak érdekében, hogy azokat a városrészeket is bekapcsolja a közlekedés-
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be, amelyek eddig el voltak ettől zárva. 2017-hez képest az eladott bérletek száma majd-
nem 20%-kal csökkent. Ha ezek száma csökken, akkor a bevétel is. Ez látható is az 
anyagban. Elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
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:  
 

46/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestülete megállapítja, hogy  
- az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - Hajdú Volán Közlekedési 
Zártkörű Részvénytársaság jogutódja - a 2013. december 30-án létrejött 
Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségének 2018. évben eleget tett, s 
-a Közszolgáltatási Szerződés vonatkozó előírásaiban foglaltak alapján a 2018. 
évi bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a szokásos mértékű 
nyereség biztosítása érdekében az önkormányzat 5.781 eFt összegű 
önkormányzati működési támogatást biztosít. A működési támogatást a 2018. évi 
pénzmaradvány terhére biztosítja. 
-Közszolgáltatási Szerződés vonatkozó előírásaiban foglaltak alapján a 
bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a szokásos mértékű 
nyereség összege 2018. évben 15.268 eFt volt.  
 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős:   jegyző 
 

Hatodik napirend:  
Beszámoló a polgármesteri hivatal 2018. évi tevékenységéről. 
 
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:  
 

47/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hi-
vatal tavalyi tevékenységéről, eredményeiről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   jegyző  
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Hetedik napirend:  
Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet 
(TKR) elfogadásáról. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai Kiss Gábor városi főépítész, illetve Végh József, 
az Art Vital Kft. képviselője.  
 
Tokai-Kiss Gábor: Bemutatja Végh Józsefet, az ő cége készítette ezt az elég komoly 
szakmai anyagot, amelyet most tárgyalnak.  
 
Végh József: Ez az anyag egy hat hónapos közös gondolkodás eredménye. Ez egy 
előzményekkel nem bíró, ebben a formában eddig nem létező dolog. A Települési Kézi-
könyv és településképi rendelet elkészítése 2017-ben kormánydöntés értelmében az or-
szág 3200 településén vált kötelezően végrehajtandó feladattá. A napi használat részévé 
válik remélhetőleg ez a Települési Kézikönyv. Évente javasolják felülvizsgálni ezt. Megkö-
szöni a város, a testület bizalmát, a munkatársak segítségét, reméli az elkészült anyag 
hasznára válik a városnak.  
 
Harsányi István: A 21. § 2. pontjában olvasható, hogy rönkház, gerendaház nem építhető 
a városban. Jelenleg is van néhány rönkház a városban igen szép kivitelben. Úgy gondol-
ja, túl szigorú ez a kézikönyv, igen nagy területre korlátozódik ez a szigorítás. Fából ké-
szült szerszámoskamrák, filagóriák elhelyezhetők-e vagy a terasz fával lefedhető-e? Mi-
lyen mértékű ez a megszorítás? A famintás lemezkerítések egyre jobban terjednek. Ez a 
lemezkerítés tiltva lesz. Ő nem tiltaná ezt meg.  
 
Tokai-Kiss Gábor: Ez a szigorítás a településképi szempontból meghatározó területekre 
vonatkozik, nem az egész várost fedi le. A belváros, a lakótelepi rész, a fürdő környéke, 
amelyre korlátozódik a szigorítás. Ahol utcaképben megjelennek a kisebb, jelentéktele-
nebb építmények, például szerszámoskamra, azokra vonatkoznak a szabályok.  
 
Kocsis Róbert: A filagória egy divatos dolog, az üdülőövezetben számos helyen előfordul. 
Ezt engedélyezi a szabályozás frekventált helyen, vagy nem? Ha egy megunt faépítményt 
szeretne valaki felújítani a frekventált területen, akkor azt mire cserélheti?  
 
Tokai-Kiss Gábor: Utalt rá, hogy amennyiben nem utcaképben jelenik meg a filagória, 
akkor nem érinti a szigorítás. A faház-jelleg korlátozása vita volt közöttük is, önkormányza-
ti szándék is a frekventált területeken az ilyen jellegű faházak felszámolása. Az ilyen épít-
ményeknél azért lesz településképi bejelentés bevezetve, mert szakmai bírálat következ-
tében kaphatnak engedélyt.  
 
Kocsis Róbert: A körzethatárok olyan tágra vannak szabva, hogy gyakorlatilag a fél város 
ebbe a frekventált övezetbe került. Ő szűkítené ezt a szabályozást a határok szempontjá-
ból.  
 
Végh József: A rendelet melléklete tartalmazza a város felosztását különböző övezetekre. 
Az ilyen jellegű építményeknél azt tartja meghatározónak, hogy ha a településképbe, ut-
caképbe illik, tetszik, nem domináns, ezek kezelhetők a rendelet tekintetében. Bizonyos 
dolgoknak a település megjelenése szempontjából minimális elvárásoknak meg kell felelni. 
Ami fontos, hogy nem kőbe vésett dolgok vannak most itt, használni kellene ezeket és egy 
év múlva visszatérni rá. Ez az anyag az elindulásra jelen állapotában alkalmas.  
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Majoros Petronella: Március 31-ig kapott haladékot a város, hogy megalkossa a telepü-
lésképi rendeletet, miután a Kúria hatályon kívül helyezte tartalmi és formai okokból az 
előzőt. A hibák helyre kerültek, kicsiszolódtak. Ami mindenképpen jó és helyén kezelhető, 
az a műemlékek védelméről szóló rész, a reklámhordozó felületek alkalmazása közterüle-
ten és magánterületen. Ami problémás rész az, hogy meghatározó területeket jelölnek ki, 
amelyek benyúlnak olyan városrészekbe, ahol vendégtartás sem zajlik, kertvárosi övezet-
nek mondják őket. Ezeken a részeken tiltva van például fémkerítés építése, de arról is 
rendelkezik az anyag, hogy a homlokzati és tetőfedő elemek színének terra színűnek kell 
lennie, ami a föld színével azonos. Ez a szabályozás nem csak olyan rönkházak, faházak 
építésére vonatkozik, amelyek építési engedély kötelesek, hanem egyszerű mobilházakra 
is? Ebben az esetben a karácsonyi vásárt is példaként lehetne említeni, hiszen azok is 
faházak és a főtéren vannak, vagy az Aqua-Palace előtti faházak, amelyek áthelyezésre 
kerülnek a buszvégállomás közelébe. Kivételeket nem fogalmaz meg az anyag, csak álta-
lánosságban fogalmaz. Felhívja a figyelmet, hogy az egyedi védelem alá helyezendő 
szobrok között nem láthatók a strand területén található emlékművek. Ezeket érdemes 
lenne beemelni az anyagba.  
 
Dr. Sóvágó László: Most mondták el, hogy ha városképi szempontból nem meghatározó 
az építmény, akkor meg lehet építeni. Január elején ki lett küldve az anyag a képviselők-
nek, lakossági fórum is volt, de egyetlen észrevétel sem érkezett. Ne tegyenek úgy, hogy 
most látják először az anyagot. Valamiféle megértést kér az anyaggal kapcsolatosan.  
 
Jónás Kálmán: Van-e a rendeletnek bármilyen visszamenőleges hatálya? Mennyire il-
leszthetők be ebbe a Gábor Áron utcán található elárusítóhelyek, valamint a Csónakázó-tó 
környékén most felállítandó pavilonok?  
 
Végh József: A rendelet hatályba lépésétől bekövetkező történések szabályozására vo-
natkozik a rendelet. Nincs egységes és egyértelmű jogi értelmezés arra, hogy a jogalkal-
mazás megteheti-e, hogy ezt az eszközt a visszamenőleges rendbetétel eszközeként is 
megpróbálja használni.  
 
Dr. Sóvágó László: Megkérdezte a megyei főépítésztől, hogy a Mátyás király sétányon 
még mindig található pozdorja bódék lebontása ez alapján jogszerű-e és az volt a válasza, 
hogy igen. Ez a jogszabály eszköz kell legyen arra, hogy rend legyen a városban, esztéti-
kus megjelenés legyen. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a város rendezett 
képet mutasson.  
 
Majoros Petronella: Pontosan azért szüntette meg a Kúria az előző rendeletet, mert vis--
szamenőleges hatályú volt. Ez a rendelet, ha most elfogadásra kerül, akkor a 30. napon 
lép hatályba.  
 
Tokai-Kiss Gábor: Vita volt a területi lehatárolással kapcsolatosan. Arculati kézikönyv 
készült 9 különböző településrész került lehatárolásra, ebből négy került a kiemelt terület-
részekbe. Az összhangra is törekedni kellett, hiszen a továbbiakban a HÉSZ és a telepü-
lésképi rendelet együtt kezelendő.  
 
Kocsis Róbert: Felhívja a figyelmet, hogy van egy térképi besorolás, hogyha a színeket is 
figyelembe veszik, a szóban forgó behatárolt terület a fél várost lefedi. Például a Bajcsy 
Zs. utca azonos besorolás alá esik az Ady Endre u. legvégével.  
 

Majoros Petronella: Tartósan építendő épületekre vonatkoznak ezek a szabályok, vagy 
ideiglenesen felállított eszközökre is?  
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Dr. Sóvágó László: A karácsonyi vásár nem ennek a hatálya alá tartozik.  
 

A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 3 tartózkodás (Harsányi István, Kocsis Ró-
bert, Majoros Petronella) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a kö-
vetkező határozatot hozta és rendeletet alkotta:  
 

48/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzati Képviselő-testülete a TAK és TKR part-
nerségi egyeztetését lezárja. Az írásos észrevételre adott tervezői válaszokat el-
fogadja. 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Településképi Arcu-
lati Kézikönyvét elfogadja. 
 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős:   jegyző 

 
Az 5/2019. (III. 21.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

Nyolcadik napirend:  
Előterjesztés a Településrendezési tervek módosítására a 0261/1 és a 0334 hrsz-ú 
ingatlanok vonatkozásában. 
 
Antalné Tardi Irén: Ez az az ingatlan, amelyről már korábban tárgyalt a képviselő-testület 
és akkor az aggályait az irányban fejtette ki, hogy örül annak, hogy ezen a területen egy 
turisztikai központ létesül, de aggódott az erdőterület újratelepítése miatt. Látható egyéb-
ként, hogy ezen a ponton egy picit az eljárásrend során is gördítettek akadályt a kivitelező 
elé, igaz, ez a probléma megoldódni látszik. Reméli, az új területen legalább akkora terüle-
tű erdő létesült és ezzel helyreállt a biológiai egyensúly.  
 
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 és rendeletet alkotta:  
 

49/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
1.Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 0334 és a 0261/1 hrsz-ú külterületi 
ingatlanokat érintő TRT módosításhoz – tekintettel az érintett állami szervek véle-
ményére is – nem tartja szükségesnek a 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint kü-
lön környezeti vizsgálat elkészítését. 
2.Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 0334 és a 0261/1 hrsz-ú külterületi 
ingatlanokat érintően módosítja a Településszerkezeti tervét az előterjesztés mel-
lékletét képező dokumentáció II. fejezetének megfelelően. 

 
Határidő: kihirdetést követő nap 
Felelős:   jegyző 
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A 6/2019. (III. 21.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 

Kilencedik napirend:  
Előterjesztés a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag támogatta.  
 
Jónás Kálmán: Támogatja az előterjesztést. A 6 §-hoz van véleménye. Az a) pontban ez 
olvasható: „Hajdúszoboszló kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismerte-
tését, ápolását…”. Ezt az anyagot el tudják fogadni úgy is, hogy semmi nem változik, de 
úgy is, hogy megtöltik tartalommal. Úgy gondolja, a kiemelkedő személyiségek értékte-
remtő kulturális tevékenységét nem támogatta az önkormányzat 100%-os hatékonysággal. 
Az e) pontban olvasható, hogy az önkormányzat ugyanúgy feladatának tekinti a gyerme-
kek és fiatalok közművelődési, közösségi életét. Néhány éve már volt előterjesztése azzal 
kapcsolatosan, hogy a volt Úttörőházat nyissák meg a fiatalok számára. Ez akkor nem 
kapott támogatást. Reméli, ezzel az anyaggal ez megvalósul. A hatástanulmányban az 
olvasható, hogy gazdasági hatása, költségvonzata nincs a rendeletnek. Azt kívánja, hogy 
legyen ennek költségvetési hatása.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő ren-
deletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelete 

a közművelődésről 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődés intézmény- és 
tevékenységrendszerének védelme, a civil szerveződések feladatvállalása a közművelő-
désben, a közművelődés finanszírozási rendszerének szabályozása, a közművelődés fel-
tételeinek biztosítása érdekében - a helyi sajátosságok figyelembevételével – az Alaptör-
vény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmű-
velődésről szóló 1997. évi CXL törvényben (továbbiakban: törvény) kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
A rendelet célja, hogy Hajdúszoboszló város polgárainak érdekeit szem előtt tartva meg-
határozza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozá-
sának formáját és mértékét. 
 

2. § 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) elismeri, hogy Haj-
dúszoboszló város minden polgárának, az idelátogató vendégeknek joga van kulturális 
örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fej-
lesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőség-
hez. Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti. 

 
3. § 

 
(1) Jelen rendelet területi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.  
 
(2) Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed: 
a) Hajdúszoboszló város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező természetes sze-
mélyekre, 
b) az Önkormányzat szerveire, 
c) az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre, és  
d) mindazon közművelődési intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, 
társulásokra, gazdálkodó szervezetekre és természetes személyekre, amelyekkel, illetve 
akikkel Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képvise-
lő-testület) közművelődési feladatokra megállapodást köt. 
 

2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 
 

4. § 
 
(1) Az Önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés 
jogát és lehetőségét. 
(2) Az Önkormányzat adottságainak figyelembevételével a törvény 76. § (6) bekezdésé-
ben meghatározottak szerint a közművelődési alapszolgáltatásokat megszervezi: 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása. 
 

3. Az Önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok 
 

5. § 
 
(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott intézmé-
nyek segítségével látja el, amelyek nem mutatnak elkötelezettséget semmilyen vallás, vi-
lágnézet, vagy politikai irányzat mellett sem.  
(2) Az Önkormányzat közművelődési megállapodást köthet a törvényben, illetve jelen ön-
kormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátása céljából a tör-
vény (továbbiakban: törvény) követelményeinek megfelelő jogi személlyel, természetes 
személlyel. 
(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli, és lehetőségei-
hez mérten segíti a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek, illetve más 
kulturális tevékenységet is végző vállalkozások közreműködését.   
(4) Az Önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről 
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a) a helyi sajtón, a Városi Televízión,  
b) plakátok, szórólapok, műsorfüzetek útján, 
c) a városi honlapon és 
d) intézményi honlapokon 
e) közösségi médián 
adnak tájékoztatást a város lakossága részére.  
 

6. § 
 
(1) Az Önkormányzat feladatának tekinti, hogy - Hajdúszoboszló művelődési, kulturális 
hagyományaira, valamint a városban működő intézmények, civil szervezetek és polgárok 
tevékenységére alapozva - segítse:  
a) Hajdúszoboszló kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, 
ápolását, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő kulturális tevékenységét a nemzeti-
ségi lakosságra is, 
b) A helyi környezeti, szellemi, művészeti hagyományainak feltárását, megismertetését, a 
helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,  
c) a helytörténeti, néprajzi kutatások és a város történetét, néprajzát feldolgozó kiadvá-
nyok megjelentetésének támogatása, a helytörténet, néprajz tárgyi és írásos emlékeinek 
gyarapítása, megőrzése és bemutatása,   
d) a város vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil társadalom 
önszerveződő tevékenységének erősítését, a városi lakosok életminőségének, életesélye-
inek javítását,  
e) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,  
f) az iskolai, az iskolarendszeren kívüli képzések, felnőttoktatás egyes formáinak intézmé-
nyesülését a közművelődés feladatrendszerében,  
g) a gyermekek és fiatalok művészeti, közművelődési és közösségi életét, kiemelt figyel-
met fordítva a hajdúszoboszlói ifjúság kulturális tevékenységére, 
h) az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúrák megismertetését, gyarapítását, a kü-
lönböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,  
i) A nemzeti és városi, világi és egyházi ünnepek, évfordulók közismerté tételét, ezek él-
ményszerűségének növelését a kultúra minden eszközével, 
j) környezeti kultúra javítását, városesztétikai kultúra fejlesztését,  
k) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének fejlesztését, közösségi életének érdekérvé-
nyesítését,  
l) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését,  
m) ismeretszerző, amatőr és alkotó közösségek működését és tevékenységét, amatőr 
művészeti körök, alkotótáborok támogatását, 
n) a különböző kultúrák közötti kapcsolat kiépítésének és fenntartásának segítése a baráti 
körök bevonásával.  
o) a szomszéd és más népek kultúrájának megismertetése, a cserekapcsolatok ápolása, 
rendszeres bemutatkozási lehetőségek biztosítása.  
p) az idegenforgalom és a turizmus keretében városunkba látogatók számára rendszeres 
szórakozási lehetőség biztosítása, hagyományaink, értékeink bemutatása.  
q) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez színvonalas szórakozási alkalmak szervezése, 
a különböző közösségek igényeinek kielégítéséhez megfelelő feltételek biztosítása. 
r) az üdülés, pihenés, szórakozás helyi lehetőségeinek további bővítése, az igénybe vevők 
körének szélesítése. 
s) információs és tanácsadó tevékenység további szélesítését, közhasznú kulturális infor-
mációs szolgáltatásokat,  
t) egyéb, az Önkormányzat által támogatandónak minősített művelődési formákat, kulturá-
lis tevékenységet.  
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4. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 

 
7. § 

 
(1) Az Önkormányzat annak Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága - a polgármester a 
jegyző és az Önkormányzati Iroda közreműködésével a törvény 76. §-ában foglaltak sze-
rint, az e rendelet 7. §-ában megfogalmazott feladatokat saját fenntartású intézményeiben, 
közösségi színterein, továbbá közművelődési megállapodás alapján láthatja el.  
Az Önkormányzat fenntartásában működő  
Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szil-
fákalja u. 2.; telephelyei: Ifjúsági Ház 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 8.; Bocskai 
Rendezvényközpont  4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 18.; 
Bocskai István Múzeum (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai István u. 12.; telep-
helyei: 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai István u. 11., Bocskai István u. 14., Bocskai István 
u. 21.) 
a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához elsősorban az alapító 
okiratukban rögzített alapfeladatok teljesítésével járulnak hozzá. 
A teendők ellátásában részt vállalnak az önkormányzati fenntartású óvoda, az egészség-
ügyi és szociális intézmények.  
A Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár, illetve a Bocskai István Múzeum éves 
munkatervét, valamint beszámolóját a muzeális intézményekről, a törvény előírásainak 
megfelelően köteles elkészíteni, majd a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság részére be-
nyújtani. 
 

8. § 
 
(1) Az Önkormányzat és a közművelődési feladatokat ellátó szervezetek hatékony feladat-
ellátásuk érdekében kapcsolatot tartanak fenn és együttműködnek: 
a) a szakminisztériummal, 
b) a szakmai intézetekkel, 
c) az országos és területi szakmai szolgáltató szervezetekkel, 
d) a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, 
e) a város köznevelési intézményeivel, 
f) a médiával, 
g) a nemzetiségi önkormányzatokkal, 
h) a városban működő egyházi szervezetekkel, 
i) a közművelődési feladatot ellátó városi székhelyű civil szervezetekkel, 
j) alapítványokkal, 
k) az önkormányzati fenntartású, nem közművelődési feladatot ellátó intézményekkel, 
l) a helyi Értéktár Bizottsággal. 
 

5. A közművelődési megállapodások megkötésének feltételei 
 

9. § 
 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásába – közművelődési megállapo-
dás megkötésével - a közművelődésről szóló törvényben foglalt követelményeknek megfe-
lelő alábbi intézményeket, szervezeteket vonhatja be: 
a) Hajdúszoboszló közigazgatási területén működő nem önkormányzati fenntartású köz-
művelődési intézmények; 
b) az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú köznevelési intézményei; 
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c) közművelődési célú társadalmi szervezetek; 
d) közművelődési célú gazdálkodó szervezetek. 
 

10. § 
 

(1) Társadalmi szervezet esetén azzal a szervezettel lehet megállapodást kötni, amely: 
a) rendszeres közművelődési tevékenységet folytat, 
b) a bíróság jogerős bejegyző határozattal nyilvántartásba vette és 
c) köztartozása nincs. 
(2) Egyéni vállalkozóval csak akkor lehet közművelődési megállapodás kötni, ha    
a) közművelődési végzettséggel és  
b) ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint  
c) köztartozása nincs. 
(3) Gazdasági társasággal csak akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha  
a) társasági szerződésében szerepel a közművelődési tevékenység, és  
b) a korlátolt felelősségű társaság esetében ügyvezetője, betéti társaság esetén legalább 
egy tagja közművelődési szakember. 

 
6. A finanszírozás alapelvei 

 
11. § 

 
(1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait saját költségve-
téséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó 
normatív állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető 
érdekeltségnövelő, szakmai támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint 
egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások. 
(2) Az Önkormányzat a fenntartásában működő közművelődési intézmények folyamatos 
és rendeltetésszerű működéséhez a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellá-
tásról és a közművelődésről szóló törvény rendelkezései szerint köteles biztosítani a szük-
séges feltételeket.  
(3) Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból – a közművelődési alapszolgálta-
tások támogatására biztosítandó pályázatok elnyeréséhez adható önrészt mindenkori 
éves költségvetési rendeletében határozza meg. A keretösszeg megállapításánál töreked-
ni kell arra, hogy az előző évi előirányzatnál lehetőleg kevesebb összeg ne kerüljön meg-
állapításra. 
(4) A közművelődési feladatok finanszírozását szolgálja az Önkormányzat éves költségve-
tésében elkülönített „Kulturális és Közművelődési keret”. A keret felhasználásának jogával 
a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság rendelkezik. 
 

7. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 
 

12. § 
 
(1) A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos 
fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 
(2) Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár, illetve a Bocskai István Múzeum szak-
mailag önállóan látja el tevékenységét az alapító okiratban foglaltak szerint. 
(3) A közművelődési megállapodásban részt vevők a megállapodásban rögzített feladatok 
teljesítéséről a Képviselő-testület és bizottságai munkatervében meghatározottak szerint 
kötelesek beszámolni.  
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(4) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsola-
tos hatásköröket a Képviselő-testülete gyakorolja.  
(5) Az Önkormányzat a közművelődési intézménynek törvényességi ellenőrzését a vonat-
kozó jogszabályokban foglaltak alapján látja el.  
(6) Az Önkormányzat intézményinek szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai 
beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el.  

 
8. Vegyes rendelkezések 

 
13. § 

 
(1) E rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a közművelődésről szóló 25/2006. (VII. 06.) Önk. sz. rendelet.  
(3) E rendelet hatálybalépése esetén annak rendelkezéseit a folyamatban lévő, de még el 
nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. 
 

Tizedik napirend:  
Előterjesztés alapítványok támogatására. 
 
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, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő hatá-
rozatot hozta:  
 

50/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40.000 Ft összeg-
gel támogatja a Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógusokért Alapítvány mű-
ködési költségeit. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft ös--
szeggel támogatja az Emlékszoba Alapítvány működési költségeit, internetes új-
ság, vendéglátás, plakátnyomtatás költségeit.  
 
Az összegek fedezete a költségvetés 11. sz. mellékletének 11/M ”Alapítványok 
támogatása” sora.  
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:    jegyző 

 

Tizenegyedik napirend:  
Előterjesztés I.számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítés útján történő ellátásá-
ról. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és támogatta azt. Az előterjesztéssel kapcsolatban minden világosan le 
van írva, különösen az új változatban, javasolja elfogadásra. A betegek tekintetében ked-
vezőbb körülmények lesznek a helyettesítés ügyében, dr. Parti Gabriella doktornő vissza-
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dolgozik a saját körzetében, illetve dr. Sipos Tímea is ismerős lesz a betegek számára, 
hiszen ő is többször helyettesített már, a harmadik gyermekgyógyász igazából az új sze-
replő ebben a dologba, de talán ő fog a legkevesebbet helyettesíteni a szóban forgó há-
rom orvos közül.  
 
Jónás Kálmán: Kimerítően tárgyalták bizottsági ülésen ezt az anyagot. A hivatal nagyon 
komoly munkát végzett annak érdekében, hogy megoldják ezt a kérdést, jelenleg 3 ember-
rel lehet megoldani a helyettesítést. A jelenlegi gyermekgyógyászok mind nyugdíjas korú-
ak, gyakorlatilag ezt a folyamatot bármikor meg kell majd ismételni, ami jóval nehezebb 
lesz. Itt szeretné felhívni képviselő-társai figyelmét az általa néhány hónappal ezelőtt be-
terjesztett és elutasított ösztöndíj rendeletre, ezzel legalább esélyük lenne, hogy gyermek-
gyógyászt hozzanak a városba. Ez sajnos országos trend, a későbbiekben is problémát 
fog okozni, nekik mindent meg kell tenni a hajdúszoboszlói emberek ellátása érdekében.  
 
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:  
 

51/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
az önkormányzat egészségügyi alapellátás kötelező feladatának, az I. számú házi 
gyermekorvosi körzet ellátását, helyettesítő orvosok bevonásával, 2019. április 01-
től 2019. december 31-ig szóló megbízási szerződések kötésével biztosítja. Ezzel 
egyidejűleg elfogadja a helyettesítő orvosok személyét, óradíját és rendelési ide-
jét, helyetteseiket és az asszisztens személyét. A fenti feladat ellátására Hajdú-
szoboszló Város Önkormányzata, mint megbízó a helyettesítő orvossal, az orvo-
sok cégeivel megbízási szerződést köt az alábbiak szerint: 

Steri-Med Egészségügyi és Szolgáltató Bt.  
Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Puskin u. 22. mint megbízott. 

Dr. Sipos Tímea, mint helyettesítő orvos, óradíja: 30.000.-Ft/óra 

          Rendelési ideje: 

Hétfő:                  8.00-10.00 

Kedd:14.00-16.00 

Szerda:               8.00-10.00 

Csütörtök:           14.00-16.00 

Páros hét péntek:  14.00-16.00 

Páratlan hét péntek:   8.00-10.00 

          Rendelés helye: Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3. gyermekorvosi  

          rendelő. 

Hevpar Egészségügyi és Szolgáltató Bt.  
Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Damjanich u. 73. mint megbízott. 

Dr. Parti Gabriella, mint helyettesítő orvos, óradíja: 20.000.-Ft/óra 

Rendelési ideje: 

                    Tanácsadás         szerda: 14.00-16.00 
Minden hónap egy pénteki napon (a másik 3 körzet forgásával megállapított pén-

tek) ½ 17-18.00 az esti rendelés valamint ezt a pénteket követő szombat 8.00-

12.00 tartó (ügyeleti) rendelést, valamint a Bambinó Óvoda (Hajdúszoboszló, Rá-



20 

kóczi utca 84.) és a Liget Óvoda (Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 145.) heti 1,5 óra 

rendelését, 

valamint szerdánként : 13.30-17.00 , és 

minden negyedik pénteken 13.30.-19.00 rendelkezésre álló idő. 

Rendelés helye: Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3. gyermekorvosi rendelő, valamint 

az óvodák telephelyein. 

Dr. Kretzer András helyettesítő orvos, mint megbízott, óradíja: 20.000.-Ft/óra 
Rendelési ideje: 

Szerda17.00-19.00 

Rendelés helye: Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3. gyermekorvosi rendelő. 

        A helyettes ellátó orvosok helyettesítése: 

Dr. Sipos Tímeát helyettesíti Dr. Parti Gabriella  

Dr. Parti Gabriellát helyettesíti Dr. Kretzer András, míg 

Dr. Kretzer Andrást helyettesíti Dr. Parti Gabriella. 
       
Az I. számú házi gyermekorvosi körzet, asszisztensi feladatok ellátásának biztosí-
tása érdekében, Kakucsi Erzsébettel (szül:1967.08.19. Debrecen, an: Benya Er-
zsébet) 4200 Hajdúszoboszló, Bányász u. 22. 3/10. szám alatti lakossal, határo-
zott idejű, - 2019. április 01-től 2019. december 31-ig tartó – heti 40 órás munka-
szerződést köt Hajdúszoboszló Város Önkormányzata.  
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy az egészségügyi szolgáltatás biztosításával, új feladattal bővül az önkor-
mányzat tevékenységi köre, melynek következtében, egy fő létszám (asszisztens) 
bővítést engedélyez, a 072111 háziorvosi alapellátás nevű kormányzati funkción. 
Ezzel egyidejűleg 2019. április 01-től 2019. december 31-ig a feladat ellátásához 
előirányzatot biztosít 18.900 e Ft összeg erejéig, melynek forrása 12.600 e  Ft 
NEAK finanszírozás és 6. 300 e Ft általános tartalék.  
 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
2019. április 01-től az I. számú gyermek háziorvosi körzet helyettesítő orvosainak 
és a másik 3 gyermek praxisban dolgozó ellátó orvosok leterheltségének enyhíté-
sére, illetve jogszabály általi lehetőség alapján, a fenti körzet 14 év feletti gyerme-
kek ellátását javasoljuk, felnőtt háziorvosi körzetekbe átirányítani. A felnőtt házior-
vosok közül Dr. Borbás Viktor, Dr. Tóth Katalin, Dr. Bereczki Beáta, Dr. Fucskó 
Csilla és Dr. Kovács Petronella, Dr. Erdei Anikó, Dr. Kovács Zsuzsanna, vállalják 
ezen gyermekek ellátását.  
 

4. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Hajdúszoboszló város polgármesterét az I. számú házi gyermekorvosi körzet he-
lyettesítéssel történő ellátása, a feladatellátás személyi és tárgyi feltételeinek biz-
tosítása érdekében, a kapcsolódó nyilatkozatok megtételére, a megbízási szerző-
dések és dokumentumok aláírására, valamint a szükséges hatósági engedélyek 
beszerzésére és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a helyettesített fen-
ti körzet finanszírozására, 2019. április 01-től szerződést kössön. 
 
Határidő: 2019. április 01. 
Felelős:   polgármester, jegyző, irodavezető-helyettes 
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Tizenkettedik napirend:  
Előterjesztés MoLaRi mérőpontok létesítésére. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és támogatta az 
előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

52/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Metalcom Zrt. kivitelezésében az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság előírásai szerint MoLaRi (Monitoring 
Lakossági Riasztó) rendszer kerüljön kiépítésre az alábbi helyszíneken: 
-HSZ01M a Vásártér sor végén, TIGÁZ telephely mellett, 30/A számmal 
szemben, közterületre, Áramszolgáltatótól vételezett energia ellátással. 
(hrsz: 4591) 
-HSZ02M a Szőlő dűlő végen, szántó melletti önkormányzati területre, áram-
szolgáltatótól vételezett energia ellátással. (hrsz: 11012/1) 
A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a mérőállomás körül 
2,5 méter magas kerítés létesüljön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok alá-
írására. 

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájáru-
lását adja, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásá-
ból a Fercom Systems Kft. lakossági riasztó rendszer (MoLaRi) kialakítása 
keretében 22 db oszlopos szirénát telepítsen az alábbiakban megjelölt közte-
rületekre. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok alá-
írására. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenharmadik napirend:  
Előterjesztés a Gábor Áron u. 49. szám alatti ingatlan árverésen történő értékesíté-
sére. 
 
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:  
 

53/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete árverésen tör-
ténő értékesítésre jelöli ki a Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 49. szám alatti 
3048 hrsz-ú ingatlan 146/436-ad tulajdoni hányadát. 
Kikiáltási alapár 2.770.000,-Ft. Az ingatlan tulajdonjogát az a vevő szerzi 
meg, aki nyilvánosan meghirdetett árverésen a legmagasabb ajánlatot teszi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés 
aláírására. 
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Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizennegyedik napirend:  
Előterjesztés a Tessedik u. 39. szám alatti ingatlan rendezésére. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és támogatta az 
előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

54/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulá-
sát adja a Hajdúszoboszló, Tessedik S. u. 39. szám alatti 3334 hrsz-ú, 1129 
m2 területű ingatlan földterületének értékesítéséhez Zahorján Lajos részére 
3.330.000,-Ft eladási áron az alábbi feltételek teljesülése mellett: 
-Az ingatlan található épület ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosai a 
földterületre vonatkozó végleges adás-vételi szerződés megkötéséig kötele-
sek az épületet a Földhivatali ingatlan-nyilvántartásban külön számjellel ellá-
tott ingatlanként feltüntetni, albetétesíteni.  
-Hajdúszoboszló Város Önkormányzata hozzájárulását adja 3339 hrsz-ú in-
gatlanon lévő épület ingatlan-nyilvántartásban külön számjellel történő feltün-
tetéséhez 
-A vevő a vételárat a végleges adásvételi szerződés aláírásával egy időben 
fizeti meg eladó részére. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
a Polgármestert a szükséges iratok, valamint az adás-vételi szerződés alá-
írására. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenötödik napirend:  
Előterjesztés a Csónakázó-tó melletti területen kijelölt árusító helyekre beérkezett 
pályázatokról. 
 
Majoros Petronella: Néhány hónappal ezelőtt pályázat kiírására került sor. A Csónakázó-
tó melletti területrész hasznosítására írt ki pályázatot az önkormányzat, 5.000.000 Ft-os 
díjat ajánlott fel a nyertesnek. Mit lehet tudni ezekről a pályaművekről, hány érkezett, meg-
történt-e már az eredményhirdetés és az 5.000.000 Ft átutalásra került-e már? Az anyag 
erről nem szól.  
 
Dr. Sóvágó László: Miért szólna arról? Ez nem az a napirendi pont.  
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Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az első 
jelöltet 4 igen és 3 tartózkodás mellett támogatta, a második jelöltet 5 igen és 2 tartózko-
dás mellett támogatta.   
 
Dr. Sóvágó László: Aki figyeli az internetet, értesülhetett már arról, hogyan alakult ez a 
pályázat.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és 4 igen, 1 tar-
tózkodás mellett támogatta.  
 
Majoros Petronella: Ő nem látja Polgármester Úr Facebook oldalát. 
 
Dr. Sóvágó László: Ez nem az ő Facebook oldalán volt. Kéri, hogy pontosan idézzen 
képviselő asszony. Fent volt a hivatal oldalán és még ott volt néhány helyen. Azt is közöl-
ték, hogy rövidesen kiállítást rendeznek ezekből a beérkezett pályaművekről és pontos 
tájékoztatást adnak mindenre kiterjedően.  
 
Majoros Petronella: Most az óriáskerék melletti terület hasznosításáról van szó, szerette 
volna tisztán látni, mi a helyzet ezzel a pályázattal, ami kiírásra került, de még az ered-
ményhirdetés előtt a testület máris döntött egy saját hatáskörű megvalósításról, ami ebből 
adódóan talán egy felesleges munkát is előidézett a pályázók részéről, hiszen nem azok-
nak a pályaműveknek az elemei kerülnek megvalósításra, tehát tulajdonképpen így úgy 
tűnhet, hogy okafogyott volt ennek a területnek a megpályáztatása, ötlet pályáztatása. Tu-
domása szerint nagyon jó elgondolású pályaművet adtak be a fiatalok. Éppen ezért azokat 
az elképzeléseket, amelyeket az önkormányzat menet közben meg kíván valósítani, akár 
az óriáskerék kérdésében, akár az oda telepítendő árusok kérdésében, a maga részéről 
többek között azért sem támogatja, mert ezt megelőzően volt egy olyan pályázati kiírás, 
amit meg kellett volna várni és csak annak ismeretében, fényében kellett volna a tovább-
lépésről gondolkodni, de a sorrend nem így alakult. Ez a formáció számára nem támogat-
ható semmiképpen. 
 
Dr. Sóvágó László: Képviselő asszony abszolút tájékozatlan minden téren, tehát meg-
próbálja nagyon udvariasan és minden sértés nélkül mondani. Képviselő asszonynak fo-
galma nincs az ott zajló folyamatokról és ezt a pályázatot erre az évre írták ki, az óriáske-
rék nem zavarja a megvalósítását annak, ami történt, tehát tisztelettel megkéri képviselő 
asszonyt, hogy olyan kérdésekben szíveskedjen megszólalni, amely kérdésekben tájéko-
zott, mert ez, amiket most elmondott, ez messze áll a tájékozottság fogalmától.  
 
Kocsis Róbert: Jelezte már bizottsági ülésen is aggályát az egyik pályázóval kapcsolat-
ban. Arról a fagylaltos kocsiról van szó, ami évekkel ezelőtt a fürdő főbejárata előtt is meg-
csodálható volt? Ennek színe, formája az a kategória, amit polgármester úr az előbb mon-
dott, hogy hát arról az önkormányzat nem tehet, hogyha oda egy kevésbé ízléses dolgot 
állítanak fel. Azt gondolja, hogy ez a fagylaltos kocsi mindennek ellentmond, a korszellem-
nek is, amit a Street Food-os pályázók kapcsán megtapasztalhattak, ott szigorú külcsín, 
matrica, minden elő volt írva, hát most ez a fagylaltos kocsi szembe megy mindennel.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az anyagban is jelezték, hány darab pályázat érkezett be, azt is 
jelezték, hogy az idő rövidségére tekintettel az előterjesztés kiküldése és az előterjesztés 
megtárgyalása közötti időszakban történt meg a pályázati anyagoknak a hiánypótoltatása 
és a tisztázó kérdések feltétele, illetve a válaszok beérkezése. A Giftrade Kft. faházzal pá-
lyázott, Czeglédi Lászlóné pályázata érvénytelen, nagyobb energiaigényt kért a tevékeny-
ség végzéséhez, mint ami rendelkezésre fog állni. Harsányi József két pályázatot nyújtott 
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be, eltérő egységárat adott meg. A hivatal a magasabb díjra vonatkozó ajánlatot tartott 
értékelhetőnek. Ő három eszközre nyújtott be ajánlatot. Felkérték, hogy nyilatkozzon, me-
lyik az az eszköz a három közül, amelyikkel szeretne kiállni árusítani. Ez a bizonyos kékre 
festett fagyis lakókocsi. Az ötödik pályázó lényegesen alacsonyabb egységárra adott ja-
vaslatot, azonban az ő áramigénye is kielégíthető, elárusító pavilont szeretne kihelyezni. A 
hivatal a magasabb bérleti díjra ajánlatot adót nevesítette. A testületnek van lehetősége 
ettől eltérően dönteni.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, 
Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) és 4 tartózkodás (Harsányi István, Jónás Kálmán, Kocsis Ró-
bert, Majoros Petronella) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a kö-
vetkező határozatot hozta:  
 

55/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csónakázó-
tó mellett kijelölt ideiglenes árusító helyek használatára vonatkozóan beérke-
zett pályázatok közül az alábbi pályázókat hirdeti ki nyertesként, akik jogo-
sulttá válnak 2019.06.01-2019.08.31. közötti időszakra vonatkozóan szerző-
dést kötni és árusítási tevékenységet folytatni:  
 
1./ Harsányi József /4200 Hajdúszoboszló, Harsányi u. 2/A./ igényelt terület 5 
m2, bérleti díj 70.000,-Ft/m2/hó, termékkör: …………………... 
2./ Giftrade Kft. /4181 Nádudvar, Kiss János altábornagy u. 4./ igényelt terü-
let 6 m2, bérleti díj 30.000,-Ft/m2/hó, termékkör: ajándéktárgy, játék, strand-
cikk. 
 
Utasítja a Jegyzőt az árushelyek hasznosítás céljára történő használatba 
adásával  kapcsolatos intézkedések megtételére, a polgármestert felhatal-
mazza a szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős:   jegyző, polgármester 

 

Tizenhatodik napirend:  
Javaslat a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatá-
sokról szóló 14/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet módosítására. 
 
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 rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2019. (III. 21.) önkormányzati rendelete 

a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatá-
sokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-
testület) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 
Kttv.) 237. §-ában foglalt felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 
14/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
 

2. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

Tizenhetedik napirend:  
Előterjesztés az Aranykapu Óvoda pályázatáról. 
 
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:  
 

56/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben 
szereplő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-3.2.1-
15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívás alapján, „A 
Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése” című TOP-
3.2.1-15-HB1-2016-00018 azonosító számú pályázatot megvalósította az alábbiak 
szerint: 
-Megvalósítási helyszín címe, érintett helyrajzi szám:  
4200 Hajdúszoboszló, Arany János utca 8. szám, Hrsz:5777  
-Megítélt támogatási összeg: 83 309 381 Ft 
-Támogatási szerződésben lévő elszámolható költség: 83 309 381Ft 
-Projekt összes költsége: 103 339 238 Ft 
-Önerő: 20 029 857 Ft 
A megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrást az éves önkormányzati költségve-
tésekben biztosította.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 

Tizennyolcadik napirend:  
Előterjesztés jégpálya üzemeltetésről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javasla-
tot.  
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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:  
 

57/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben 
szereplő tájékoztatást elfogadja és az üzemeltetéshez szükséges többlet pénzügyi 
forrást, mely 7.816.000 Ft, az önkormányzati költségvetés tartalék keretéből bizto-
sítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző  

 

Tizenkilencedik napirend:  
Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervé-
ről. 
 
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:  
 

58/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervét - az előterjesztés 
mellékletében rögzített tartalommal - elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2019. december 31. 
Felelős:   polgármester 

 

Huszadik 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:  
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59/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

 

Huszonegyedik napirend:  
Válasz interpellációra Dózsa György út – Nádudvari út – Bajcsy-Zsilinszky utca 
csomópont biztonságosabbá tételével kapcsolatban. 
 
Antalné Tardi Irén: Elfogadja a választ. Kéri, hogy a megfogalmazott javaslatra készüljön 
egy további előterjesztés, hogy mit lehet ebből megvalósítani.  
 

Huszonkettedik napirend:  
Válasz interpellációra lakótelepi kábelfektetés utáni helyreállítással kapcsolatban. 
 
Marosi György Csongor: Nem fogadja el a választ. A hivatal válasza szerint a közterület-
felügyelet felé nem történtek bejelentések és ezek a munkálatok nem zavarják az életmi-
nőséget jelentősen a körzetben. De zavarják, többször megközelíthetetlenek a lakótelepi 
ingatlanok, nem tudnak bejárni. Kéri, hogy fokozottan járjon el a hivatal.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 2 igen (Kocsis Róbert, Dr. Sóvágó László), 6 nem 
szavazat (Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Marosi 
György Csongor, Németi Attila Sándor) és 3 tartózkodás (Antalné Tardi Irén, Máté Lajos, 
Orosz János) mellett nem támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

60/2019. (III. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Marosi György 
Csongor lakótelepi kábelfektetés utáni helyreállítással kapcsolatos interpellációjá-
ra adott választ nem fogadja el. A válasz kivizsgálásával megbízza az önkormány-
zat városfejlesztési, mezőgazdasági bizottságát.  
 
Határidő: áprilisi képviselő-testületi ülés  
Felelős:   bizottsági elnök  

 

Kérdések:  
 
Kocsis Róbert: A Hősök terén megújult Olajos bérház mögötti területen járt, azt tapasztal-
ta, hogy a díszburkolat hullámos. Várható, hogy minőségi reklamáció lesz a kivitelező irá-
nyába?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Igen, az előrehozott garanciális bejárásra már sor is került. Bi-
zonyos munkálatokat március 31-ig, más munkálatokat pedig április 15-ig el kell végeznie 
a kivitelezőnek.  
 
Kocsis Róbert: Másik kérdése a Gönczy Pál – Kenézy utca sarkán található volt 
FÜTESZ-iroda épületével kapcsolatos. Korábbi szándék az volt, hogy a Nemzeti Vagyon-
kezelő átadja az önkormányzatnak és ott egy szociális funkció valósulhat meg. Úgy tudja, 
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ettől a szándékától elállt a vagyonkezelő. Kíván-e az önkormányzat tenni valamit annak 
érdekében, hogy az ott tapasztalható állapotok változzanak, javuljanak, az a közeg, ami 
ellen az ott lakók folyamatosan tiltakoznak, megváltozzon?  
 
Dr. Korpos Szabolcs: A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt legutolsó levelében azt írta, hogy más 
módon kívánja megoldani a terület hasznosítását. Azóta nem érkezett újabb levél részük-
ről. A Családsegítő Szolgálat eddig is mindent megtett az állapotok javítása érdekében, 
együttműködött a rendőrséggel. Mivel ez egy állami ingatlan, gyakorlatilag az állam ma-
gánterületéről van szó, minden eddig elvégzett feladat az önkormányzat részéről csak „tü-
neti kezelés”. Bírósági eljárás van folyamatban, hogy az a terület kiürítésre kerüljön, jelen-
leg erről az eljárásról sem kaptak újabb információt. 
 

Interpellációk:  
 
Majoros Petronella: Tájékoztatást szeretne kapni, hogy a Csónakázó-tó körüli terület pá-
lyázati kiírására milyen pályaművek érkeztek, kik voltak a pályázók, ki nyerte el és milyen 
munkával a meghirdetett pályázatot.  

Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
A képviselő-testület ülése 16.00 órakor befejeződött.  
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Sóvágó László                                                            Dr. Korpos Szabolcs 
     polgármester                                                                            jegyző 


