
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. má-
jus 17-én 14.00 órakor a Városháza Pávai Vajna Ferenc termében kezdődött 
nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jó-
nás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János képviselők, Dr. Korpos Szabolcs 
jegyző; Dr. Sléder Tamás aljegyző; Lőrincz László gazdasági irodavezető; Szilágyiné Pál 
Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-helyettes; Kunkliné Dede Erika egészségügyi-
szociális irodavezető-helyettes; Fehér Adrienn technikus; valamint érdeklődő állampolgá-
rok. 
 
Marosi György Csongor képviselő 7 perc késéssel, 14.07 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 kiegészítéssel, hogy négy előterjesztés napirendre vételéről kell 
szavaznia a képviselő-testületnek:  

 Egyéni képviselői indítvány kutyafuttató létesítésével kapcsolatosan; 

 Előterjesztés a Bocskai István Múzeum kérelmével kapcsolatosan; 

 Előterjesztés önkormányzati utak ideiglenes használatáról; 

 Előterjesztés Zöld Város pályázat megvalósításával kapcsolatosan. 
 
A képviselő-testület az egyéni képviselői indítvány napirendre vételét 5 igen (Harsányi Ist-
ván, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 4 nem 
szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) és 2 
tartózkodás (Máté Lajos, Orosz János) mellett nem támogatta;  
a Bocskai István Múzeum kérelmével kapcsolatos előterjesztés napirendre vételét 11 igen 
szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a dön-
téshozatalban 11 fő vett részt);  
önkormányzati utak ideiglenes használatáról szóló előterjesztés napirendre vételét 11 igen 
szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a dön-
téshozatalban 11 fő vett részt);  
Zöld Város megvalósításával kapcsolatos előterjesztés napirendre vételét 11 igen szava-
zat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, 
Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshoza-
talban 11 fő vett részt);  
a meghívóban szereplő napirendet 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő hatá-
rozatot hozta:  
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76/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi át-
fogó értékeléséről. 
Előadó: jegyző 
 
2. Előterjesztés gyógyvízkérelmek jóváhagyására. 
Előadó: vezérigazgató 
 
3. Előterjesztés településrendezési tervek módosításához érkezett újabb 
kérelmekről. 
Előadó: főépítész 
 
4. Előterjesztés településrendezési tervek módosításának véleményezési 
eljárásának és partnerségi egyeztetésének lezárásáról. 
Előadó: főépítész 
 
5. Előterjesztés a Lovas u. 5/A. szám alatti ingatlan értékesítéséről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
6. Előterjesztés a Soproni temető beépítéséről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
7. Előterjesztés a 2A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés mű-
ködtetéséről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés Gábor Áron utcán időszakos vendéglátó egység kialakítá-
sára beérkezett ajánlatról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
9. Előterjesztés Gábor Áron utcán labirintus kialakításáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés állami tulajdonú utak fenntartási keretének megemelésé-
ről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
11. Előterjesztés közvilágítás bővítésével kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
12. Előterjesztés ebrendészeti telepek korszerűsítésére kiírt pályázati lehe-
tőségről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
13. Előterjesztés utcabútorok beszerzésére vonatkozóan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
14. Előterjesztés a Wekerle utca és zug fejlesztésének pályázatáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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15. Tájékoztató a Szabadidő-park építéséről, pályázat kiírása. 
Előadó: polgármester 
 
16. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbe-
szerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről. 
Előadó: polgármester 
 
17. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum kérelmével kapcsolatosan. 
Előadó: polgármester 
 
18. Előterjesztés önkormányzati utak ideiglenes használatáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
19. Előterjesztés Zöld Város pályázat megvalósításával kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Első napirend: 
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi átfogó értékelé-
séről. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság részletesen 
megtárgyalta a beszámolót. Egy dologra hívja fel a figyelmet, ami nem szerepel az anyag-
ban: azok a hajléktalanok, akik a téli időszakban a krízisszállón voltak elhelyezve, átköltöz-
tek a volt kéményseprő ingatlanba, többségük ott tartózkodik. Tudomása szerint ennek az 
ingatlannak a sorsáról rendelkezett az önkormányzat. Kéri, hogy az eredeti határozatához 
tartsa magát az önkormányzat. A bizottság a beszámolót 7 igen szavazat mellett elfogad-
ta. 
 
A képviselő-testület a beszámolót 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő hatá-
rozatot hozta:  
 

77/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
96. § (6) bekezdése és a végrehajtási rendelete alapján - az abban előírt 
tartalmi követelményeknek megfelelően - a helyi önkormányzat gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2017. évre vonatkozó 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2017.május 31.  
Felelős:  jegyző 
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Második napirend: 
Előterjesztés gyógyvízkérelmek jóváhagyására. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula, a Hungarospa Zrt. vezérigazgatója.  
 
Czeglédi Gyula: A tegnapi gazdasági bizottsági ülésen elhangzottak alapján szeretné ki-
egészíteni a határozati javaslat 2. pontját: az 5 m3-es kvótadíjat fizesse meg a vállalkozó 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának, mely 5 x 945.000.- Ft + ÁFA = 4.725.000.- Ft 
+ ÁFA összeget tesz ki, valamint a gyártással kapcsolatos költségeket (víz-, áramdíj) térít-
se meg a Hungarospa-nak. Ezek a beadott kérelemben szerepeltek.  
 
(Marosi György Csongor képviselő 14.07 órakor megérkezett.)  
 
Jónás Kálmán: Az előző ciklusban a gyógyvíz-kvóta szerződéseket egységesítette a vá-
ros. Ez a szerződés miért most járt le? Mi az oka, hogy nem a többi szerződéssel együtt 
jár le?  
 
Czeglédi Gyula: A Hajdú Park Kft esetében most fog lejárni a 2008. szeptemberében, 10 
éves időtartamra kötött szerződés.  
 
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) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatokat hozta:  
 

78/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, 
hogy a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. és a Hajdú Park Kft. között 2008. 
szeptember 1-jén létrejött Hotel Aurum Gyógyászat üzemeltetésére kötött 
együttműködési megállapodás változatlan feltételek mellett 10+10 évre 
meghosszabbításra kerüljön.  
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:   vezérigazgató  

 
79/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, 
hogy az Aqua Koncentrátum Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. napi 5 
m3 gyógyvizet vásároljon a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt-től, valamint 
a Hungarospa területén egy mobil berendezést üzemeltessen gyógyvíz 
koncentrátum előállítása érdekében. 
 
A Kft az 5 m3-es kvótadíjat fizesse meg Hajdúszoboszló Város Önkor-
mányzatának, amely 5 x 945.000.- Ft + ÁFA = 4.725.000.- Ft + ÁFA vala-
mint a gyártással kapcsolatos költségeket (víz-, áramdíj) térítse meg a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt-nek. 

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:   vezérigazgató  
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Harmadik napirend: 
Előterjesztés településrendezési tervek módosításához érkezett újabb kérelmekről. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai-Kiss Gábor városi főépítész.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság az első határozati pontot levet-
te napirendről információ hiányában, a második és harmadik pontot egyhangúlag támogat-
ta.  
 
Dr. Sóvágó László: Ezzel a módosítással teszi fel szavazásra a határozati javaslatot.   
 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Har-
sányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatal-
ban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

80/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hoz-
zájárulását adja, hogy a hatályos településrendezési terv módosuljon az Atti-
la utca vonatkozásában úgy, hogy az utca szabályozási szélessége a meglé-
vő utcai telekhatárokat kövesse a 45/a, 45, 47, és 49. házszámú ingatlanok-
nál is. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hoz-
zájárulását adja, hogy a hatályos településrendezési terv módosuljon a külte-
rületi 0372/3 és 0372/5 hrsz. alatti területek azonos módon, mezőgazdasági 
üzemi területként legyenek szabályozva 
 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős:  jegyző, polgármester 

 

Negyedik napirend: 
Előterjesztés településrendezési tervek módosításának véleményezési eljárásának 
és partnerségi egyeztetésének lezárásáról. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai-Kiss Gábor városi főépítész.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és az elhangzott kiegészítésekkel együtt támogatta.  
 
Tokai-Kiss Gábor: Az ülés előtt kiosztásra került egy kiegészítés, kéri ezt figyelembe 
venni szavazáskor.  
 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Har-
sányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatal-
ban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
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81/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017-ben 
indított TRT módosítás véleményezési szakaszát lezárja. HBM Kormányhiva-
tal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosz-
tálya részéről tett észrevétel ellenére a tervezett nyugati elkerülő úttól a város 
felé eső területrészt egységesen kívánja Különleges, beépítésre szánt terü-
letként szabályozni. A véleményekre adott további válaszokat elfogadja. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017-ben 
indított TRT módosítás partnerségi egyeztetését lezárja. A Bárdi Autó ZRt. 
észrevételére az ingatlan kompenzációt támogatja a mögöttes területrésszel 
a tervezett utca nyomvonaláért beszámítandóan. A további észrevételre 
adott választ elfogadja. 
 
3. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról hozott 
2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján Hajdúszoboszló város Képviselő-
testülete nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat készítését a 2017-ben 
indított településrendezési tervek módosításához. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős:  jegyző, polgármester 
 

Ötödik napirend: 
Előterjesztés a Lovas u. 5/A. szám alatti ingatlan értékesítéséről. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és támogatta.  
 
Jónás Kálmán: Az adásvételi szerződés nagyságrendileg 9 millió Ft-ról szól. Az általa 
indítványozott és ismét leszavazott kutyafuttató kb. 7 millió Ft-ba kerülne. Ebből a pénzből 
egy korszerű kutyafuttatót lehetett volna csináltatni.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János) és 1 tartózkodás (Jónás 
Kálmán) mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határoza-
tot hozta:  

 
82/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulá-
sát adja ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő 2027/1 hrsz-ú ingatlan HÉSZ szerint közterületbe nem eső ingatlanrésze 
értékesítésre kerüljön Nyeső Ferenc és felesége részére nettó 11.100,-Ft/m2 

eladási áron. Vevők vállalják a telekalakítás költségét. 
A Képviselő-testület a változási vázrajz elkészülte után, a kialakuló építési te-
lek nagysága és helyrajzi száma ismeretében határoz az értékesítéshez 
szükséges rendeletmódosításáról. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: jegyző 
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Hatodik napirend: 
Előterjesztés a Soproni temető beépítéséről. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és 2 igen, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett nem támogatta. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság már a módosított előterjesztést tárgyalta 
és azt egyhangúlag támogatta, mely szerint a vevőt terhelné az átminősítés költsége; min-
dennemű anyagi befektetés, amit a vevő végez, a későbbiekben nem terhelné az önkor-
mányzatot, amennyiben visszavásárlásra kerül az ingatlan, az a városnak bruttó 
5.300.000.- Ft-ba kerülne.  
 
Jónás Kálmán: Ez a terület nagyságrendileg 31.000 m2, ami 250 millió Ft 8.000 Ft/m2 
áron számolva. Úgy gondolja, hogy egy ekkora területet 5,3 millió Ft-ért eladni felelőtlen 
gazdálkodásra vall. Az exhumálás 50 milliós költségét beleszámolva is 55 millió Ft-ról van 
szó. A város egyik utolsó megmaradt területéről van szó.  
 
Kocsis Róbert: Felmerült a hozzászólásokban, hogy esetleg ezt az ingatlant vissza kell 
vásárolnia az önkormányzatnak. Milyen esetben fordulhat ez elő?  
 
Lőrincz László: Amennyiben a vevő nem teljesíti beépítési kötelezettségét, akkor az ön-
kormányzat visszavásárolhatja.  
 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 8 igen (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, 
Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László), 3 nem szavazat (Harsányi István, Jónás Kálmán, Majoros Pet-
ronella) és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  

 
83/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulá-
sát adja a hajdúszoboszlói 6821/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez az R.B.D. 
Hungary Kft. és a Czető Kft részére az alábbi feltételek mellett: 
- A 6821/3 hrsz-ú ingatlant az R.B.D. Hungary Kft. és a Czető Kft konzor-
ciumban vásárolja meg. Eladási ár bruttó 5.300.000,-Ft.  
- Az Hajdúszoboszló Város Önkormányzata adásvételi előszerződést köt 
a 6821/3 hrsz-ú ingatlanra, mely előszerződésben megbízza a R.B.D. Hun-
gary Kft. és a Czető Kft.-t, hogy saját költségen, a vonatkozó jogszabályok 
betartása mellett, valamint a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit 
Zrt-vel együttműködve végezze el a temető exhumálását. 
- A temető kiürítését és a HÉSZ módosítását követően az Önkormányzat 
elindítja az ingatlan megnevezésének módosítását, valamint a Vagyonrende-
let módosításával az ingatlant forgalomképes ingatlanná minősíti. 
- A HÉSZ módosításával felmerülő költségek a vevőt terhelik. 
- Az ingatlan forgalomképessé nyilvánítását követően megköthető a vég-
leges adásvételi szerződés. Amennyiben a vevő a végleges adásvételi szer-
ződés aláírásától számított 5 éven belül nem valósítja meg a fentiekben kö-
rülírt beruházást, úgy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az ingatlanra 
visszavásárlási jogot ír elő. Hajdúszoboszló Önkormányzata az ingatlant 
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bruttó 5.300.000,-Ft vételáron vásárolja vissza. Az ingatlanon létesített beru-
házás költsége a beruházó kockázata. 
- A vevő vállalja saját költségen a terület szennyvíz, ivóvíz, villany és gáz 
közművekkel való ellátását, valamint belső úthálózat és a hozzá kapcsolódó 
közvilágítás és felszíni vízelvezető csatorna kiépítését. Amennyiben a beru-
házó már a végleges adásvételi szerződés megkötése előtt kívánja előkészí-
teni a terület beépítését és megterveztetni, engedélyeztetni kívánja a közmű-
veket, utat, közvilágítást, abban az esetben Hajdúszoboszló Város Önkor-
mányzata hozzájárulását adja a tervek elkészítéséhez és engedélyeztetésé-
hez, egyben a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
dokumentumok aláírására. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi előszerző-
dés, valamint a végleges adásvételi szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 

Hetedik napirend: 
Előterjesztés a 2A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés működtetéséről. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Kocsis Tibor, az Észak-magyarországi Közlekedési Köz-
pont Zrt. képviselője.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a határozati javaslat A, pontját támogatta.  
 
Dr. Sóvágó László: Benne van az anyagban, hogy mekkora a vesztesége ennek a járat-
nak?  
 
Kocsis Tibor: Pontos összeget csak később tud mondani, utasszámot mértek eddig.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A szolgáltató első negyedéves beszámolóját is tárgyalták a 
szakbizottságok a tegnapi nap folyamán, a működési költségekhez mintegy 1,8 millió Ft-tal 
kell az önkormányzatnak hozzájárulnia első negyedévben a közszolgáltatás fenntartásá-
hoz.  
 
Jónás Kálmán: A járat sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Sokkal haszno-
sabbnak tartaná a Tesco felé napi két járat indítását.  
 
Antalné Tardi Irén: A járat beindításakor sokkal nagyobb reményeket fűztek hozzá, ő is 
arra gondolt, nagyobb lesz a járat kihasználtsága. A menetrend-módosítás nem idézett elő 
forgalom növekedést. Az első negyedévi beszámolóból még nem látható, hogy mennyi a 
veszteség mértéke, hisz a költségeknek csak egy része szerepel benne. A személyi jutta-
tás is nagyon alacsonyan szerepel ebben a beszámolóban, és nincsenek rajta azok a köz-
vetett költségek, amelyek felosztása számvitelileg később kerül meghatározásra. A járat 
további fenntartását nem tudja támogatni.  
 
Dr. Sóvágó László: Fel kell vállalni, hogy ha nem veszik igénybe, akkor nem lehet buszjá-
ratot indítani. Ha nincs rá igény, akkor nem lehet fenntartani. Javasolja, hogy december 
31-ig legyen meghosszabbítva a járat.  
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A képviselő-testület a módosított előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Har-
sányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 
tartózkodás (Majoros Petronella) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  

 
84/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testület az Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2A helyi menetrendszerinti 
autóbuszjárat utasforgalmáról szóló tájékoztatójában foglaltakat tudomásul 
veszi, és a 2A járat működtetését 2018. június 16. napjától 2018. december 
31. napig meghosszabbítja. 
 
Határidő: 2018.06.15. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

Nyolcadik napirend: 
Előterjesztés Gábor Áron utcán időszakos vendéglátó egység kialakítására beérke-
zett ajánlatról. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és támogatta. 
 
Jónás Kálmán: Jelen pillanatban ennek a területnek a bérleti díja 300.000.- Ft-ban van 
meghatározva. A régi Fesztivál-téren ennyiért 1 m2-t nem lehetett kibérelni. Nem támogat-
ja a terület bérbe adását ennyi pénzért. Kéri, gondolják át az összeget vagy a pályázat 
ismételt kiírását. Ez a terület ugyanúgy fog működni, mint a Fesztivál-tér.  
 
Dr. Sóvágó László: Az önkormányzat hirdetett egy nyilvános pályázatot, melyre bárki be-
adhatta igényét. Harmadjára van hirdetve, egy vállalkozó volt hajlandó ott vállalkozást 
nyitni. Ennyiért volt rá jelentkező.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Kanizsay 
György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László), 2 nem szavazat (Jónás Kálmán, Kocsis Róbert) és 2 tartózkodás (Harsá-
nyi István, Majoros Petronella) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  

 
85/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
Étteremház Lorena Kft. előterjesztés szerinti pályázatát a Gábor Áron utcán 
időszakos vendéglátóegység kialakítására vonatkozóan. 
 
A terület bérlete 2018.06.15 – 2023.12.31. között lehetséges.  
A bérleti díj összege évente: 
2018. év                 300.000,-Ft; 
2019. év                 600.000,-Ft; 
2020. év              1.200.000,-Ft; 
2021. év              1.800.000,-Ft; 
2022. év              2.400.000,-Ft; 
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2023. év              3.000.000,-Ft,  
mely összegeket aktuális év június 30-ig köteles bérlő maradéktalanul megfi-
zetni. 
Az Önkormányzat a bérleti jogosultságot közérdekből bármikor megszüntet-
heti, mely esetben a bérleti szerződés felmondása aktuális év szezon végére 
(szeptember 15.) eshet, 15 napos felmondási határidővel. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a terület bérletére vonat-
kozó szerződés aláírására. 
 
Határidő:  szerződés megkötésére 2018.05.31.  
Felelős:  polgármester, jegyző 

 

Kilencedik napirend: 
Előterjesztés Gábor Áron utcán labirintus kialakításáról. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag támogatta. A bérleti díj összegének meghatározása a gazdasági bizottság ha-
tásköre.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A tegnapi gazdasági bizottsági ülésen jelen volt a vállalkozó, aki 
szeretné ezt a tevékenységet folytatni a területen. Hosszas egyeztetést követően az a 
döntés született, hogy a vállalkozó térítésmentesen megkaphatja a terület használatát, 
amennyiben az önkormányzat intézményei vagy a TDM által delegált csoportok részére 
térítésmentesen biztosítja ennek a labirintusnak az igénybevételét.  
 
Jónás Kálmán: Támogatja ezt a kezdeményezést, történelmi vetülete miatt is. Emlékez-
tetni szeretné képviselőtársait, hogy a Pávai tervhez benyújtott módosító indítványban 
benne volt egy Hajdúk Útja projekt, amely nagyságrendileg ugyanerről szól. Kéri átgondo-
lását annak, hogy a labirintus kiindulásával és a múzeum végpontjával ez a Hajdúk Útja 
projekt legyen megvalósítva.   
 
Kocsis Róbert: Jól értelmezi, hogy a labirintus falai nádfonatból készülnek és ez az Aqua 
Palace bejáratánál lesz vagy a közelében?  
 
Dr. Sóvágó László: Kb. 300 méterre lesz az Aqua Palace-tól és nádfonatból készül.  
 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 9 igen (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), 1 nem szavazat (Kocsis Róbert) és 2 tartózko-
dás (Harsányi István, Majoros Petronella) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

86/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Giftrade Kft. kérelmét, miszerint a Gábor Áron utcán kijelölt árusító helyeken 
az labirintust alakítson ki az előterjesztés szerint 2018.06.15. - 2018.09.15. 
közötti időszakban. 
A vállalkozó a közterület használatát az önkormányzattól térítésmentesen 
megkapja.  
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Vállakozó a létesítmény használatát az önkormányzat intézményei és a Tu-
risztikai Nonprofit Kft. által delegált csoportok részére díjmentesen biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hasznosításra vonatko-
zó szerződés aláírására. 
 
Határidő: szerződéskötésre 2018.05.31. 
Felelős: jegyző 

 

Tizedik napirend: 
Előterjesztés állami tulajdonú utak fenntartási keretének megemeléséről. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 
tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  

 
87/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
városi költségvetés városüzemeltetési táblázat „Útcsere – Állami tulajdonú 
utak fenntartása” (9.sz. melléklet 28/ÖK sor) megnevezésű pénzügyi keret 
bruttó 12.413,-eFt összeggel történő megemelését, a 2018. évi városi költ-
ségvetés tartalékkerete terhére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 

Tizenegyedik napirend: 
Előterjesztés közvilágítás bővítésével kapcsolatban. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A bizottsági üléseken elfogadott módosításokat előterjesztőként 
elfogadta, ezeket ismerteti: javaslatot tettek arra, hogy a belterületi szakaszokon történjen 
meg a hálózatbővítés, bizottsági ülésen felmerült, hogy az Orgona utcán meglévő közvilá-
gítási hálózatot vizsgálják felül. Javaslatként felmerült, hogy a Liliom utcán lévő gyalogát-
kelőhely megvilágításának lehetőségét is vizsgálják meg. Kéri, ezekkel a módosításokkal 
döntsenek a határozati javaslatról.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és a módosításokkal együtt egyhangúlag támogatta.  
 
Majoros Petronella: Lakossági jelzésekből is látható, hogy sokan kérik a Csatornakert 
Leier mögötti részének közvilágítás fejlesztését. Javasolja, hogy ezt a tételt is emeljék be 
a javaslatba.  
 
Kanizsay György Béla: Csatlakozik képviselő asszony hozzászólásához. Ő is kérte en-
nek a területnek a megvilágítását. A vasúti felüljáró mégsem készül el, így a Leier mögötti 
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erdős részen a szervízút sem fog megépülni. Ígéretet kapott arra, hogy amennyiben lesz 
rá lehetőség, néhány lámpát felszerelnek azon a részen.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az előterjesztésben is jelezte, nincsenek információik arról, hogy 
a vasúti átjáró építésénél a közvilágítást milyen szakaszon, milyen hosszan fogja kiépíteni 
a beruházó. Addig viszont nem tudják az előkészítést sem elkezdeni.   
 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Har-
sányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatal-
ban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

88/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 
alábbi helyszínek vonatkozásában a közvilágítás bővítéséhez kapcsolódó 
tervdokumentációk elkészíttetését: 
- Fekete László utca 
- Kecskeméthy Balázs utca 
- köztéri játszóterek 
- Gólya zug 
- Debreceni útfél (Hóvirág és Tessedik között) 
- Törökdomb-Bajcsy kereszteződés 
- Major utca 17-19. járda mellé 
- Kölcsey zug 
- Keleti utca (Bercsényi kereszteződés után) 
- Daru zug parkoló 
- A Streetball pálya környéke 
- Orgona utca 
- Liliom utca gyalogos átjáró 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elkészült 
tervek birtokában a várható költségek ismeretében a későbbiekben, külön 
előterjesztés keretében dönt a konkrét fejlesztésekről. 
 
Határidő:  2018. szeptember 30.  
Felelős:  jegyző 

 

Tizenkettedik napirend: 
Előterjesztés ebrendészeti telepek korszerűsítésére kiírt pályázati lehetőségről. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra tette fel a határozati ja-
vaslatot.  
 
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) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  
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89/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja pá-
lyázat benyújtását a Földművelésügyi Minisztérium által, a Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet 
XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 20/03/35/00 szám alatti jog-
címcsoportban lévő „Állatvédelem támogatása” előirányzat terhére az enge-
délyezett ebrendészeti telepeket működtető civil szervezetek és települési 
önkormányzatok részére meghirdetett pályázati felhívásra. 
 
A Képviselő-testület fejlesztési célként támogatja a Hajdúszoboszló, külterü-
let, 0374/10 hrsz-ú, Nádudvari úti ebrendészeti telepen lévő kennelek korsze-
rűsítését, férőhelyeinek bővítését, szennyvízelvezetésre alkalmas folyóka ki-
építését, előterjesztés szerinti megvalósítását. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatot 
6.323.182,- Ft összes elszámolható költséggel, bruttó 3.623.078,- Ft 
támogatás mellett, 2.700.105,- Ft saját forrás biztosításával támogatja 
megvalósítani. 
 
Az önkormányzati összes saját forrás fedezetét a 2018. évi városi 
költségvetésben az 1. sz. melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati tartalékok 
kerete nyújtja.  
 
Határidő: pályázat benyújtására 2018.május 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 

Tizenharmadik napirend: 
Előterjesztés utcabútorok beszerzésére vonatkozóan. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Bizottsági ülésen elhangzott néhány kiegészítés: a Városgazdá-
nál vannak beszállított fémpadok, amelyeket kihelyeznének a játszóterekre. Jónás képvi-
selő úr jelezte, hogy a Szilfákalja 20. sz. alatti játszótérre is helyezzenek ki padot. Erre van 
lehetőség, ez is része lesz az előterjesztésnek.  
 
Majoros Petronella: Lakossági igény mutatkozik rá, hogy a zöldségpiac előtt is legyenek 
elhelyezve padok. Javasolja, hogy azon a területen, az ivókút környékén legalább 2 ülő-
pad elhelyezésre kerüljön.  
 
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) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

90/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelő köztéri utcabútorok beszerzését.  
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Az utcabútorok beszerzésével, telepítésével a Városgazdálkodási Nonprofit 
Zrt-t bízza meg. 
 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2018. augusztus 31. 
Felelős:  jegyző 

 

Tizennegyedik napirend: 
Előterjesztés a Wekerle utca és zug fejlesztésének pályázatáról. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Kiosztásra került az előterjesztéshez egy plusz anyag, melyet 
ismertet. Kéri ezt figyelembe venni szavazáskor.  
 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Har-
sányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Ma-
rosi 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 határozatot hozta:  
 

91/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a We-
kerle utca és zug útburkolat felújítása és csapadékvíz elvezetésének fejlesz-
tése című pályázat megvalósítását 59.025.756,-Ft összes elszámolható költ-
séggel, támogatási intenzitás és a belső arányok tartása miatt 30.000.000,-Ft 
összegű támogatás mellett, 29.025.756,-Ft saját forrás biztosításával támo-
gatja megvalósítani. 
Az önkormányzati összes saját forrás fedezetét a 2018. évi városi 
költségvetésben az 1. sz. melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati tartalékok 
kerete nyújtja.  
 
Határidő: pályázat ütemezése szerint 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a We-
kerle utca és zug útburkolat felújítása és csapadékvíz elvezetésének fejlesz-
tése című pályázat megvalósításához a Wekerle utca – Szováti út közötti út-
csatlakozás kialakítását az állami út és az önkormányzati járda érintettség 
miatt 448.574,- Ft saját forrás biztosításával támogatja megvalósítani. 
Az önkormányzati összes saját forrás fedezetét a 2018. évi városi 
költségvetésben az 1. sz. melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati tartalékok 
kerete nyújtja.  
 
Határidő: pályázat ütemezése szerint 
Felelős: polgármester, jegyző 

 

Tizenötödik napirend: 
Tájékoztató a Szabadidő-park építéséről, pályázat kiírása. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta.  
 



15 

Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag támogatta.  
 
Jónás Kálmán: Ez az anyag teljesen előkészítetlen volt. Milyen szakértők becsülték 100 
millióval kevesebbre az épület felújítási költségeit?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Amikor elindult a projekt, helyszíni bejárást tartottak a tervezők-
kel. Ránézésre az épületről ezt tudták megállapítani. Amikor elkezdődtek a konkrét felmé-
rések, a teljes felújítási, kivitelezési terv elkészült, akkor egy pontos költségvetés is ké-
szült. A 140 millió Ft-os tervezői költségbecslés az épület teljes felújítását tartalmazza. Ez 
egy komolyabb felújítás, részben teljes átépítése az épületnek. 
 
Majoros Petronella: Az előterjesztésben három alternatíva mutatkozik a főépület felújítá-
sára vonatkozóan. A határozati javaslat az önkormányzat általi pályázat kiírást ajánlja. 
Csak a felújításra kérnek javaslatokat vagy az épület akár hosszútávú hasznosítására is?  
 
Dr. Sóvágó László: Ez arról szól, hogy várják a javaslatokat, hogy ki-hogy képzeli el en-
nek az épületnek a hasznosítását. Ezt követően fog dönteni a testület. Közben keresik a 
pályázati lehetőségeket.  
 
Jónás Kálmán: Nyugtassa meg Polgármester Úr, hogy ezt nem fogják 300.000.- Ft-os 
bérleti díjért bérbe adni.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 2 tartózkodás (Jónás 
Kálmán, Majoros Petronella) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  
 

92/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 
előterjesztés szerinti pályázat kiírását a tervezett Szabadidő Park területén 
található Főépület hasznosítására vonatkozóan. 
 
A Képviselő-testület a hasznosítási felhívásra beérkezett pályázatokról a júli-
usi ülésén dönt. 
 
Határidő: 2018. júliusi testületi ülés 
Felelős: polgármester, jegyző 

 

Tizenhatodik napirend: 
Tájékoztató Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzéseire vo-
natkozó éves statisztikai összegzésről. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában 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, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 
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tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  
 

93/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a mellékelt 
összegezés szerint - tudomásul veszi az Önkormányzat 2017. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezés tartalmát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Tizenhetedik napirend: 
Előterjesztés a Bocskai István Múzeum kérelmével kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában 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) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

94/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Bocskai István Múzeum 1773-12/2017. ügyiratszámú támogatási szerződése 
elszámolási határidejének 2018. augusztus 31-ig történő meghosszabbítá-
sát.  
 
Határidő: 2018. augusztus 31.  
Felelős: jegyző 

 

Tizennyolcadik napirend: 
Előterjesztés önkormányzati utak ideiglenes használatáról. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta. 
 
Kanizsay György Béla: A jelenlegi Tirefon területének tőszomszédságában lévő Déryné, 
Dobó István utcákról és a Kossuth utcáról is jelezték neki többen, hogy éjszaka is rakod-
nak, ami igen nagy zajjal jár. Ezzel az előterjesztéssel egyidejűleg ismét hívják fel a fi-
gyelmet arra, hogy a rakodást lehetőleg este 22.00 és reggel 06.00 óra között lakott házak 
közelében ne végezzék.  
 
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) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  
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95/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulá-
sát adja ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő, alábbiakban felsorolt külterületi utakat a V-Híd Zrt. a közlekedési infra-
struktúra fejlesztése, nevezetesen a Püspökladány-Ebes  vonalszakasz vas-
úti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése építési beruházás vo-
natkozásában organizációs útként ideiglenesen használja: 
- Hajdúszoboszló külterület 0200 hrsz (aszfalt burkolat) 
- Hajdúszoboszló külterület 0196 hrsz (első 200 m aszfalt, utána föld) 
- Hajdúszoboszló külterület 0259 hrsz (aszfalt burkolat) 
- Hajdúszoboszló külterület 0202 hrsz (első 200 m aszfalt, utána föld) 
- Hajdúszoboszló külterület 0203 hrsz csatorna melletti út (föld burkolat) 
- Hajdúszoboszló külterület 0123 hrsz (föld burkolat) 
- Hajdúszoboszló külterület 0140 hrsz az Erdőföldig terjedő szakasz (föld 
burkolat) 
- Hajdúszoboszló külterület 0247 hrsz (föld burkolat) 
- Hajdúszoboszló külterület 0225 hrsz (föld burkolat) 
- Hajdúszoboszló külterület 0244 hrsz (föld burkolat) 
- Hajdúszoboszló külterület 0211/3 hrsz (föld burkolat) 
- Hajdúszoboszló zártkert 9035 hrsz (föld burkolat) 
- Hajdúszoboszló zártkert 8997 hrsz (föld burkolat) 
 
A V-Híd Zrt. a beruházás befejezése után az alábbi munkálatokat végezze el 
az érintett ingatlanokon: 
- a 0200, 0202, 0259 és a 0196 hrsz-ú utakon a munkálatok befejezése 
után 2+4 cm AC-11 kötő aszfalttal a felület felújítása szükséges és a padka 
rendezése. 
- a 0123 hrsz-ú úton a Kösely híd pályaszerkezetének megerősítése 
szüksége. 5 m x 7 m felület a híd elején és végén. 
A V-Híd Zrt. az utakat 2018. december 15. napig használhatja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulá-
sát adja, hogy a 202, 0247, 0123, 9035 és 8997 hrsz-ú ingatlanok jelenlegi 
állapota miatt a használat idejére ideiglenes megerősítésre sor kerüljön: az 
érintett rész területkiegyenlítését követően kb. 20 cm vastagságban darált 
tégla, tört beton vagy zúzalék kihelyezése. A V-Híd Zrt. a használat végezté-
vel a kihelyezett erősítő anyagot a területről elszállítja az időjárási viszonyok-
tól függően, de legkésőbb 2019. március 31-ig. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlanok ideiglenes 
használatáról (organizációs út) szóló megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős:  jegyző 

 

Tizenkilencedik napirend:  
Előterjesztés Zöld Város pályázat megvalósításával kapcsolatosan. 
 
Majoros Petronella: Ez egy újabb jelentős tétel a tartalékból. Hogy áll jelenleg a költség-
vetés tartalék kerete? 
 
Lőrincz László: 28.637.000 Ft.  
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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 1 tartózkodás (Jó-
nás Kálmán) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő hatá-
rozatot hozta:  
 

96/2018. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-
15-HB1-2016-00005 azonosító számú, „(H)ősök terein – Kálvin tér és kör-
nyezetének megújítása Hajdúszoboszlón” elnevezésű projekt megvalósítás-
hoz szükséges 82 MFt keretösszeget a 2018. évi városi költségvetés 1. sz. 
melléklet beruházások, felújítások, pályázatok, tartalékok terhére biztosítja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

 

Interpellációk:  
 
Antalné Tardi Irén: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. A vízelvezetési problé-
mák, amelyeket jelzett, várható-e, hogy a közeljövőben megoldódnak?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Olyan esetekben tudnak beavatkozni, amelyek a karbantartás 
jellegű beavatkozásokat nem haladják meg. Engedélyköteles átépítésekre nincs lehető-
ség.  
 
Kocsis Róbert: A téli időszakban már szóvá tette, hogy az egykori Profi parkolóban a zöld 
terület nincs megfelelően karbantartva. Ez most fokozottan igaz, térdig áll a gaz. Tudja, 
hogy nem önkormányzati területről van szó, a cég felszámolás alatt van, mégis tenni kel-
lene valamit. Intézkedést kér az ügyben.  
 
Dr. Sléder Tamás: Két hét türelmet kér, kollegáival már összegyűjtötték azokat az ingat-
lanokat, ahol szükséges a kényszerkaszálás. A költségvetésben 500.000 Ft áll erre ren-
delkezésre.  
 
Kocsis Róbert: A közterületen található fák közül nem mindegyik hajtott ki. Az elszáradt 
fák kivágását mikor végzik el?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az elszáradt fák feltérképezése folyamatos egész évben. A Vá-
rosgazdálkodás el is végzi ezen fák kivágását, kapacitás függvényében. Ha valaki tud 
konkrét fákról, kéri, jelezzék az iroda felé.  
 
Majoros Petronella: A főtéren található támfal díszítésének hol tartanak a folyamatai? A 
most ott lévő tapéta igen rossz állapotban van, érdemes lenne azt leszedni. Nem biztos, 
hogy érdemes megvárni a pannók elkészülését.  
 
Dr. Sóvágó László: A pannók elkészülésének vállalási határideje 2019. március. A mű-
vész úr vállalt egy határidőt, melynek eleget fog tenni. A támfalról leszedésre kerül az ott 
lévő tapéta.  
 
 



19 

A képviselő-testület ülése 15.02 órakor befejeződött.  
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Dr. Sóvágó László      Dr. Korpos Szabolcs  
    polgármester                                               jegyző 


