
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. 
november 22-én 16.00 órakor kezdődött általános közmeghallgatásáról. A 
közmeghallgatáson 2 állampolgár volt jelen. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Antalné Tardi Irén, Jónás Kálmán, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János képviselők, Dr. Korpos Szabolcs jegyző; Lőrincz 
László gazdasági irodavezető; Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes; 
Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-helyettes; Dede Erika egészségügyi, 
szociális irodavezető-helyettes; Fehér Adrienn technikus; Molnár Viktória 
jegyzőkönyvvezető, valamint érdeklődő állampolgárok. 
 
Harsányi István és Holoda Attila képviselők hiányoztak az ülésről.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelent állampolgárokat, majd a közmeghallgatás 
menetéről, szabályairól szólt. Csak a köz érdekét érintő ügyekben lehet kérdést feltenni.  
 
Radics Péter, Ádám u. 18.: Több témát szeretne érinteni.  
 

 Genius Palace: amit Önök a Pávai-tervbe bele is írtak, mint egyfajta 
programpontot, 2017. májusában volt erről egy döntés, több alkalommal írtak a 
kormányzatnak és forrást kértek. Előző hónapban kérdezték tőle, hogy miért nem 
adott költségvetést a Hajdú Kemping mellé. Ennek ellenére Önök a kormányzattól 
úgy kértek pénzt többször is, hogy ez a projekt 0%-os előkészítettségben áll. Hol 
épül majd fel, mekkora lesz, mekkora lesz a befogadóképessége? Ez a szándék 
megvan-e még az önkormányzat részéről, hogy felépül. A 2017-es ülésen Kanizsay 
képviselő úr 5 millió forint elkülönítését javasolta az épület megterveztetésére, de 
ez nem került bele a határozatba.  
 

 Szabadtéri Színpad: miért csúszik a jó idő ellenére az átadása több mint 3 
hónapot? Mennyibe került a projekt? Az eredetileg tervezett 438 millió Ft-ot 
mennyivel lépi túl? Mekkora összegű kötbér szerepel a szerződésben?  
 

 Csónakázó-tó kerítése: itt volt egy meghozott döntés, hogy el lesz-e bontva, vagy 
sem, március 31. van megadva határidőnek. Arról is született döntés, hogy egy 
ötletpályázat ki lesz írva, de erre vonatkozóan tegnap még nem talált semmit a 
honlapon. Mikor várható, hogy kiírásra kerül? A december 31-ig tartó próbaidőszak 
számai, hogy hányan mennek be, befolyásolják-e a döntést?  
 

 Pannók: 2017. novemberében történt legutóbb döntés, mely szerint már két 
alkalommal folyósítottak összeget a művésznek. Az a kérdése, hogyan állnak a 
pannók, mikor készülnek el, mikor lesz látható a lakosság előtt?  
 

 Lakossági fórumok: az egyéni képviselőktől kérdeni, hogy a közeljövőben 
szándékoznak-e tartani fórumot, az ő körzetében 2,5 éve nem volt. A Mátyás király 
sétánnyal kapcsolatosan várható-e, hogy a Turisztikai Zrt-vel közösen tart fórumot 
az önkormányzat?  
 

 Települési kézikönyv: hogyan áll, elkészül-e?  
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Dr. Sóvágó László: A Csónakázó-tóval kapcsolatosan a látogatói szám nem befolyásolja 
a lezárást, eldöntötték, a kerítés át lesz helyezve. Vannak elképzelések, hogyan lesz 
megtöltve tartalommal, de erről egyelőre nem tud többet mondani. Az ötletpályázatról 
annyit, hogy ha azt kérdezi, időben van-e, akkor nem a válasz. Tudni kell, hogy az Építész 
Kamarának komoly hatásköre van, ez a munka kb. 1 hete indult meg érdemben. Napokon 
belül felkerül a honlapra. A Genius Palace tervével kapcsolatosan többször fordultak a 
kormányzathoz, azzal utasították el, hogy a költségvetés nem teszi lehetővé.  
 
Dr. Korpos Szabolcs: Írásban ad választ a települési kézikönyvvel kapcsolatos kérdésre. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ a Szabadtéri Színpaddal kapcsolatos 
kérdésre.  
 

Varga Imre: A pannókkal kapcsolatosan a szerződésben foglaltak szerint személyesen 
járt a művész úr termében, mind a hat pannó elkészült, szállításra alkalmas állapotba 
kerül, egy még szárad. Remélhetőleg tavasszal kiállításra kerülnek. A múzeummal is 
folyamatos egyeztetésben állnak, készül egy réztábla, amely a pannókkal kapcsolatos 
autentikus tájékoztatást meg fogja adni. A művész úr kérése, hogy ne tegyék közzé a 
fotókat, hanem a lakosság láthassa majd a kiállítás kapcsán.  
 
Dr. Sóvágó László: Még annyit, hogy a kifizetés ütemezéséről a testület döntött és annak 
megfelelően történik.  
 
 
Matusz Imre, Baross u. 13.: Kérdése arra irányul, hogy a Baross zug leaszfaltozásására 
van-e szándék a közeljövőben? Több éve próbál tárgyalni polgármester úrral és a körzet 
képviselőjével is, eddig nem sikerült ígéretet kapni erre. A város közepén van ez a rész, 
egyetlen olyan zug a körzetben, ahol csak sáros út van. Kéri, hogy tavasszal vagy nyáron 
csinálják meg. 
 
Dr. Sóvágó László: Szándék van rá, de azt nem tudja megmondani, hogy lesz-e rá pénz. 
A város költségvetését fogadják el, akkor talán többet tudnak mondani.  
 
Mivel több állampolgár nem volt jelen, a közmeghallgatás 16.15 órakor befejeződött. 

K.m.f. 
 
 

   Dr. Sóvágó László              Dr. Korpos Szabolcs  
        polgármester            jegyző 

 


