
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2015. május 14-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr.Sóvágó László polgármester,Holoda Attila 
alpolgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, 
Kállai István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János, képviselők, Dr. 
Vincze Ferenc jegyző, dr. Sléder Tamás aljegyző, Lőrincz László 
gazdasági irodavezető, Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök, Kunkliné 
Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, Varga Imre 
humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes, Dr. Korpos Szabolcs 
technikus, Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető, valamint érdeklődő 
állampolgárok. 

 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirend 
elfogadását és megtárgyalását javasolta, azzal a módosítással, hogy 
két előterjesztés napirendre vételéről szavazzon a testület: az egyik 
„Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat 
beadására”, a másik pedig „Előterjesztés utcanév-változással 
kapcsolatosan”.  
 
A képviselő-testület a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos előterjesztés 
napirendre vételét 11 igen szavazat (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Orosz János) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta; az utcanév-változtatással kapcsolatos előterjesztés 
napirendre vételét 3 igen (Harsányi István, Jónás Kálmán, Majoros 
Petronella), 6 nem (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Orosz János) szavazat 
és 2 tartózkodás (Máté Lajos, Dr. Sóvágó László) mellett nem 
támogatta; a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 11 igen 
szavazat (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Jónás Kálmán, Kállai István, Kanizsay György Béla, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő 
napirendet fogadta el:  
 

68/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. 
május 14-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 
 

 



NAPIREND: 
 
1. Tájékozató a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói 
Járási Hivatal Hatósági Osztályának, illetve a Járási 
Gyámhivatalának 2014. évi munkájáról (szociális feladatellátás, 
gyámügyi és gyermekvédelmi feladatellátás, ügyfélszolgálati 
tevékenység). 
Előadó: járási hivatalvezető 
 
2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi 
átfogó értékeléséről. 
Előadó: jegyző 
 
3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
Alapító Okiratának módosítására. 
Előadó: vezérigazgató 
 
4. Előterjesztés használati meleg víz központi előállításához 
szükséges beruházásokról. 
Előadó: vezérigazgató 
 
5. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásához. 
Előadó: vezérigazgató 
 
6. Előterjesztés a Szép Ernő Kollégium magasabb vezetői 
megbízásának véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés intézmény-működtetési feladatok ellátására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum alapító okiratának 
módosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
9. Előterjesztés intézmények gazdasági önállóságának 
megváltoztatására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés a helyi szociális rendelet módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
11. Előterjesztés nyári szociális gyermekétkeztetésről. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
12. Előterjesztés Pávai-Vajna Ferenc munkásságának 
felvételére a megyei értéktárba. 
Előadó: jegyző 
 
 



13. Előterjesztés nemzetközi várostervezési gyakorlat 
helyszíneinek meghatározásáról. 
Előadó: jegyző 
 
14. Előterjesztés a hajdúszoboszlói 3927/145 hrsz-ú ingatlannal 
kapcsolatosan. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
15. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
bérlakás-gazdálkodási koncepciójában elfogadott határidők 
módosítására. 
Előadó: jegyző 
 
16. Előterjesztés Városháza energetikai korszerűsítési 
pályázatáról. 
Előadó: jegyző 
 
17. Előterjesztés a kiskereskedelmi szektorban történő 
vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi. CII. törvényhez 
kapcsolódó mentesülés kéréséről. 
Előadó: aljegyző - igazgatási irodavezető 
 
18. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2014. 
évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezésről. 
Előadó: polgármester 
 
19. Előterjesztés szökőkutak felújításáról. 
Előadó: főmérnök 
 
20. Előterjesztés szabadtéri felnőtt fitnesz park létesítésével 
kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 
 
21. Előterjesztés játszóterek felújításával kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 
 
22. Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat 
beadására 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
23. Tájékoztatás a rágcsálók elszaporodásával kapcsolatos 
interpellációra adott válasz bizottsági kivizsgálásához. 
Előadó: főmérnök 
 
24. Válasz kérdésekre, interpellációkra: 
a) Válasz a fürdő környezetében kerékpártárolók számának 
bővítésével kapcsolatos kérdésre. 
b) Válasz az ingatlantulajdonosok előtti közterületek rendben 
tartásával kapcsolatos kérdésre. 



c) Válasz közterületek rendezésével, fűnyírásával kapcsolatos 
interpellációra. 
d) Válasz az ingatlantulajdonosok zöldhulladékának elszállításával 
kapcsolatos interpellációra. 
Előadó: főmérnök 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
Első napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Györgyi Zoltán, járási 
hivatalvezető.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, egészségügyi és szociális bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangulag támogatta.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat(Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, 
Orosz János), ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

69/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási 
Hivatal Hatósági Osztályának, illetve a Járási Gyámhivatalának 
2014. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
Második napirend:  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, egészségügyi és szociális bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangulag támogatta.  
 
Jónás Kálmán: A jelzőrendszer működéséről hallhattak egy előadást a 
Bocskai Rendezvényközpontban. Kéri képviselőtársait, hogy vegyenek 
részt a jövőben a hasonló jellegű rendezvényeken, illetve a 
kábítószerügyi egyeztető fórum munkájába is kapcsolódjanak be. 
Javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat(Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János),ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 



70/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 

1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekek 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 gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásáról szóló 2014. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.  
 
2.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hajdúszoboszlói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: 
KEF) megalakulását és működését támogatja. A KEF a 
működéséhez a tagokat maga toborozza, a szükséges eljárási 
rendet és a szabályzókat is önmaga állapítja meg.  
Hajdúszoboszló Város Polgármesterét a KEF védnökeként 
támogatja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve 2015.május 31.  

 
Harmadik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István vezérigazgató. 
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangulag támogatta. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, egészségügyi és szociális bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangulag támogatta.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat(Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János), ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

71/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. továbbműködéséről dönt, és jelen alapítói határozatát – mint 
legfőbb szervi határozatot – a cégbírósághoz benyújtja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  VgNZrt vezérigazgatója  
 
 
 
 



72/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
határozatával Szűcs Pált (4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 9. sz. 
kamarai tagszám: 002733) a társaság könyvvizsgálójának 
megválasztotta  
3 éves időtartamra. Jogviszonyának kezdete: 2015. 06.01., míg 
jogviszonyának vége: 2018. 05.31. 
A könyvvizsgáló megbízási díja 160000 Ft/hó+ÁFA. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  VgNZrt vezérigazgatója  
 
 
73/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyhangú határozatával a korábban telephelyként bejegyzett 4200 
Hajdúszoboszló Kabai útfél, valamint 4200 Hajdúszoboszló, Oláh 
Gábor u. 16. szám alatti telephelyeit törli, míg 4200 
Hajdúszoboszló, Hermann Ottó u. 2. szám alatti ingatlant 
telephelyként a cégjegyzékbe felvezeti.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  VgNZrt vezérigazgatója  
 
74/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyhangú határozatával a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét, mely az alapító okirat módosítását is 
tartalmazza, elfogadja.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős:  VgNZrt vezérigazgatója  
 
75/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Dr. Sóvágó László polgármestert az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásával.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  VgNZrt vezérigazgatója  

 
Negyedik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István vezérigazgató. 
 



Nyéki István: Ez egy tájékoztató jellegű előterjesztés, de fontosnak 
tartotta, hogy a testület foglalkozzon az anyaggal. Ez a beruházás az 
üzleti terv része. Két évvel ezelőtt elkezdődött a fejlesztés, a 
vezetéképítés lesz a munka azon része, amely a belvárosban élőket 
érinteni fogja. Ez bizonyos kellemetlenségekkel fog járni, de igyekeznek 
minél hamarabb elvégezni a munkálatokat.  
 
Majoros Petronella: A szolgáltatás fejlesztése megközelítőleg milyen 
szüneteltetési időszakot ölel fel, mennyi ideig lesz korlátozva a 
szolgáltatás a lakosság körében? 
 
Nyéki István: A tervek szerint a fejlesztés nem fog szolgáltatás 
szüneteltetéssel járni, kiépítik az új rendszert és azonnal átállnak a 
működésre. Lesznek kisebb változások, amit érzékelni fognak a lakók, 
de időben tájékoztatni fogják a lakosságot, hogy milyen munkálatokra 
számítsanak.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat(Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János), ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

76/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt beruházásában 
a hajdúszoboszlói fűtőmű mellé 3 db egyenként 8 m3-es melegvíz 
tartály kerüljön elhelyezésre úgy, hogy a terület az illetéktelen 
bejutást megakadályozó kerítéssel legyen körbevéve. Hozzájárul 
továbbá, hogy a mellékelt rajzon feltüntetett nyomvonalon 
használati melegvíz szállítására előre szigetelt műanyag vezeték 
kerüljön lefektetésre.  
 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős:   VgNZrt vezérigazgatója 
 

 
Ötödik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István vezérigazgató. 
 
Nyéki István: A temetőben a lakosság jobb kiszolgálása érdekében 
kívánnak egy új ügyfélfogadási épületet létesíteni, ehhez a tervek 
elkészültek, a városfejlesztési bizottság korábbi ülésén megismerte a 
terveket és elfogadhatónak találta, illetve az üzleti tervnek is része a 
beruházás. Az önkormányzatnak tulajdonosi hozzájárulást kell adnia az 
építéshez. Erről szól a kiküldött előterjesztés. A térképmásolatoknál 
szembesültek azzal, hogy a régi ravatalozó épülete külön helyrajzi 



számon szerepel. Mivel az a terület kicsi, nem fér rá az építendő 
létesítmény, ehhez egyesíteni kell a két helyrajzi számon található 
területet. Kéri a képviselő-testületet, hogy egy kiegészített határozati 
javaslatról is szavazzanak, mely így szól: „Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 146/3 és a 146/6 
helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosa hozzájárul, hogy telekalakítás 
keretében a két ingatlan összevonásra kerüljön. A telekalakítási 
feladatokkal megbízza a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt-t. Felhatalmazza 
a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.” Ezt a két 
határozati javaslatot kéri elfogadni.  
 
Majoros Petronella: Mikorra várható a beruházás elkezdése és 
befejezése, illetve milyen költségekkel jár? Olvasható ugyan az 
anyagban, hogy a cég finanszírozza a költségeket, de az nem látható, 
hogy mekkora költséget is jelent ez. 
 
Nyéki István: A beruházás elkezdésének pontos idejét még nem lehet 
tudni, hiszen az építési engedélyezési eljárás van folyamatban, amíg 
nincs jogerős engedély, addig nem lehet tovább lépni. Reményei szerint 
ebben az évben befejeződhet a beruházás, de bizonyos belső munkák 
áthúzódhatnak a jövő évre. Erre a munkára 20 millió Ft van betervezve, 
de ha ez az összeg nem lenne elég, akkor is tudják finanszírozni.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat(Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz 
János), ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
 

77/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint a Hajdúszoboszló 146/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 
hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő ingatlanon a 
Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. a meglévő régi ravatalozó 
épületet átalakítsa és bővítse a következő funkciókkal: 
temetőiroda, ügyfélszolgálat, szociális helyiségek és 
bemutatóterem.  

 
A hozzájárulást Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete építési engedélyezési eljáráshoz adta meg.  

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint a 146/3 és a 146/6 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa 
hozzájárul, hogy telekalakítás keretében a két ingatlan 
összevonásra kerüljön.  
A telekalakítási feladatokkal megbízza a Hajdúszoboszlói 
Nonprofit Zrt-t.  
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok 
aláírására.  



 
Határidő: - 
Felelős: VgNZrt vezérigazgatója  

 
Hatodik napirend: 
 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport, nevelési bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, a bizottság egy ellenszavazat mellett nem kívánt 
véleményt nyilvánítani a kollégium magasabb vezetői megbízásával 
kapcsolatosan.  
 
Máté Lajos: Egyetért azzal, hogy felesleges a testületnek állást 
foglalnia ebben a kérdésben, semmin nem változtat a testület 
véleménye. Mi sem példázza ezt jobban, minthogy nem kaptak 
háttéranyagot sem, ami megalapozná a döntést. Ez csak egy 
„kipipálandó” feladat.  
 
Dr. Sóvágó László: Kapott bármilyen háttéranyagot a testület?  
 
Varga Imre: A pályázatokat megkapták fénymásolatban.  
 
Dr. Sóvágó László: Azt a kérdést teszi fel szavazásra, hogy egyetért-e 
a testület azzal, hogy nem kíván véleményt nyilvánítani a kérdésben.  
 
A képviselő-testület 9 igen(Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Orosz János),1 nem (Kocsis Róbert) szavazat és 
1 tartózkodás (Majoros Petronella) mellett nem kívánt állást foglalni a 
kérdésben és a következő határozatot hozta:  
 

78/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szép Ernő Kollégium magasabb vezetői megbízásával 
kapcsolatosan nem kíván állást foglalni.  
 
Határidő:  -  
Felelős:   -  

 
Hetedik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László: A tegnapi gazdasági bizottsági ülésen értesült 
arról, hogy kérdéses, a Szép Ernő Kollégium a városé marad-e. Ezt 
csak akkor lehet persze kijelenteni, ha írásban kap erről tájékoztatást.  
Az országban valószínű ez az egyetlen kollégium, amelyről így 
dönthetnek.  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport, nevelési bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangulag támogatásra javasolja.  
 



Dr. Sóvágó László: Ezt is elmondja nyilvánosság előtt, hogy 
középiskolák tekintetében egyetlen iskolája nincs a városnak, 
mindössze a gimnázium működtetése maradhat az önkormányzat 
feladata. Ezeket azért mondja el, hogy a közvélemény is tudja, kinek a 
hatáskörébe tartoznak az intézmények. A pénzeket is ennek 
megfelelően csökkentették, az önkormányzatiság alapvető átalakítása 
ezt hozta. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, egészségügyi és szociális bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangulag támogatta.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat(Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János), ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

79/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2015. szeptember 1-jétől továbbra is működtetni kívánja az alábbi 
állami fenntartású köznevelési intézményeket.  
o Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola, 
o Szép Ernő Kollégium, 
o Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola, 
o Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 
o Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola, 
o Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 
o Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, 
o Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Hajdúszoboszlói Tagintézménye.   

 
Határidő: 2015. június 15. 
Felelős:     jegyző 

 
Nyolcadik napirend: 
 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport, nevelési bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangulag támogatta.  
 
Majoros Petronella: Az anyag arról szól, hogy a tevékenységi körét 
bővíti a múzeum, ami igazán örvendetes, hiszen bevételszerzési 
lehetőséget is teremthet a múzeumnak.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat(Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 



Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János), ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

80/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja az 1. sz. mellékletben kiadott Bocskai István Múzeum 
Alapító okiratának Módosító okiratát, és a 2. számú mellékletben 
kiadott Bocskai István Múzeum módosításokkal egybeszerkesztett 
Alapító okiratát. 
 
Határidő: 2015. május 14., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző, intézményvezető 

 
Kilencedik napirend:  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport, nevelési bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangulag támogatásra javasolja.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, egészségügyi és szociális bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangulag támogatta. Egy technikai 
jellegű módosítással élt a bizottság: a MOL Gólyás telepi rendelőjének 
címe nem Hajdúszoboszló, hanem Nagyhegyes.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat(Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János), ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

81/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja az 1. sz. mellékletben kiadott Hajdúszoboszlói  
Egyesített Óvoda Alapító okiratának Módosító okiratát és a 2. 
számú mellékletben kiadott Hajdúszoboszló Egyesített Óvoda 
módosításokkal egybeszerkesztett Alapító okiratát. 
 
Határidő:     2015. május 14., illetve értelemszerűen   
Felelős:         polgármester, jegyző, intézmények vezetői 

 
 
 

 



 
82/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja az 3. sz. mellékletben kiadott Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár Alapító okiratának Módosító 
okiratát és a 4. számú mellékletben kiadott Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár módosításokkal 
egybeszerkesztett Alapító okiratát. 
 
Határidő:     2015. május 14., illetve értelemszerűen   
Felelős:         polgármester, jegyző, intézmények vezetői 

 
 
83/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja az 5. sz. mellékletben kiadott Hajdúszoboszlói Városi 
Televízió Alapító okiratának Módosító okiratát és a 6. számú 
mellékletben kiadott Hajdúszoboszlói Városi Televízió 
módosításokkal egybeszerkesztett Alapító okiratát. 
 
Határidő:     2015. május 14., illetve értelemszerűen   
Felelős:         polgármester, jegyző, intézmények vezetői 

 
84/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja az 7. sz. mellékletben kiadott Járóbeteg-Ellátó 
Centrum Alapító okiratának Módosító okiratát és a 8. számú 
mellékletben kiadott Járóbeteg-EllátóCentrum módosításokkal 
egybeszerkesztett Alapító okiratát. 
 
Határidő:     2015. május 14., illetve értelemszerűen   
Felelős:         polgármester, jegyző, intézmények vezetői 
 
85/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 
47/2015. (III.19.) sz. határozata alapján 2015. július 1-től 

 a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
költségvetési intézménytől a gazdaságvezető és pénztáros-
könyvelő közalkalmazottakat áthelyezi a Hajdúszoboszlói 
Egyesített Óvoda költségvetési intézményhez, 

 a Hajdúszoboszlói Városi Televízió költségvetési 
intézménytől a gazdaságvezető közalkalmazottat áthelyezi a 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda költségvetési intézményhez, 

 a Járóbeteg-Ellátó Centrum költségvetési intézménytől két 
fő gazdálkodási szakfeladatot ellátó közalkalmazottat áthelyezi a 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda költségvetési intézményhez. 



Határidő:     2015. május 14., illetve értelemszerűen   
Felelős:         polgármester, jegyző, intézmények vezetői 
 
86/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri az intézmények vezetőit a feladatok és a 
felelősségvállalás részletes szabályait tartalmazó 
munkamegosztási megállapodás előkészítésére, illetve az 
SZMSZ-ek módosítására. 
 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a Polgármestert a város költségvetési rendeletének 
módosítására.  

 
Határidő:     2015. május 14., illetve értelemszerűen   
Felelős:         polgármester, jegyző, intézmények vezetői 

 
Tizedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, egészségügyi és szociális bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és támogatta.  
 
Majoros Petronella: A települési gyógyszertámogatásról szól ez az 
előterjesztés, amely márciustól az eddigi 2-3000 Ft-ról 5000 Ft-ra 
emelkedik.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat(Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János), ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

15/2015.(V. 14.) sz. rendelete 
aszociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló  

8/2015.( II.19. ) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (továbbiakban: Szt.) 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) 
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. 
§ (1) bekezdés b.) pontjában és (3) bekezdésében, 45. §-ában, 
48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) 
bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében,  a gyermekek 



védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) 
bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, valamint a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 
74. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következő rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
8/2015.(II.19.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 
16. § (4) bekezdések szövege az alábbira módosul: 
 
A gyógyszertámogatás havi összege a leigazolt rendszeres havi 
vényköteles gyógyszerek összegének a fele, de maximum 5.000.-
Ft, a támogatás havi összegét 100.-Ft-ra kerekítve kell 
megállapítani. 
 

2.§ 
 

A R. 17. § (1) bekezdés d) pontjának szövege az alábbira 
módosul:  
 
A Bizottság a fenti jövedelem határoktól méltányosságból eltérhet 
és temetési támogatást állapíthat meg. A Bizottság által 
megállapított temetési támogatás összege ebben az esetben az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 100%-a. 
 

3.§ 
 

Átmeneti rendelkezések 
 
(1) A 2015. március 01-től már megállapított települési 
rendszeres gyógyszertámogatás havi összegét módosítani kell, 
visszamenőleg a R. 16. § (4) bekezdésének megfelelő támogatási 
összegre. 
(2) A módosító határozatban szereplő havi összeg és a már 
megállapított havi gyógyszertámogatási összeg különbözetét, a 
határozat meghozatalát – soron - követő havi utalással kell 
teljesíteni. 
 

4.§ 
 

Záró rendelkezések 
 



(1) E rendelet 2015. május 15. napjával lép hatályba, azzal, 
hogy a rendelkezéseket a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.  

 
Tizenegyedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést. Más 
bizottság is támogatásáról biztosította az előterjesztést.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, egészségügyi és szociális bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és támogatta.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat(Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János), ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

87/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. évi nyári gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó 
pályázatot benyújtja. A feladat önerejét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) számú önkormányzati 
rendelet 10. számú melléklet 8/ÖK során lévő 3 M Ft fedezet 
biztosítja.  
 
Határidő: 2015. május 15. 
Felelős:    jegyző/irodavezető-helyettes 
 

Tizenkettedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést. Egy technikai 
jellegű módosítással élt a bizottság: Pávai Vajna Ferenc nevét kötőjel 
nélkül kell használni, ahogyan eddig is.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság megtárgyalta és egyhangulag 
támogatta az előterjesztést.  
 
Holoda Attila: Kéri, hogy ha elkészül az anyag, szerepeljen benne 
mindenhol, hogy Hajdúszoboszló díszpolgáráról van szó. Ez egy igen 
fontos dolog, ami említést érdemel.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat(Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János), ellenszavazat és 



tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

88/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény alapján az előterjesztés melléklete szerinti 
pályázatot nyújt be Dr. Pávai-Vajna Ferenc munkásságának 
Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételére. Megkeresi 
azon települések önkormányzatait, ahol a főgeológus jelentős 
tevékenységet végzett, hogy nyilatkozatukkal támogassák a 
hévizek atyja életművének országos értéktárba kerülését. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős:   jegyző 

 
Tizenharmadik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést. Jó ötletnek 
tartja, hogy várostervezési gyakorlat helyszíne lehet Hajdúszoboszló.  
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság tegnapi 
ülésén megtárgyalta és egyhangulag támogatta a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat(Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János), ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

89/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nemzetközi várostervezési gyakorlat (MEPS) keretében a 
Hajdúszoboszlóra érkező hallgatók részére a tanulmány 
elkészítésére az alábbi hat projekt helyszínt jelöli meg, a 
következő feladatokkal:  
 



1. Szent István park – Debreceni útfélen lévő gyógyvízkút 
emlékművének szerves összekapcsolása, a Hőforrás utcai 
csomópont dekoratív kétsávos körforgalmi csomóponttal 
városkapuvá alakítása, Fürdő utca áttervezése (lovas kocsik, 
bringó-hintó, kisvonat részére megálló kialakítása, kerékpártárolók 
rendezése), Mátyás király sétány burkolatának átgondolása, 
zöldfelületeinek növelése, sétálóutca jellegű kialakítása. Gyalogos 
rendszer kidolgozása Mátyás király sétány – Pávai Vajna utca – 
Gábor Áron utca – Fürdő utca útvonalon. Szent István park 
burkolatainak áttervezése, attrakciók, árusok helyeinek 
kialakítása, egységes szerkezet a Mátyás király sétánnyal. 
 
2. József Attila utca – Coop üzlet parkoló – Arany János utca 
– Mentőbejáró – Bessenyei utca – Jókai sor – Szilfákalja 
közlekedési kapcsolatainak felülvizsgálata, minél kevesebb 
úttorkolat kialakítása a Szilfákaljára. Lehetőség szerint a Jókai sor 
kétirányú úttá tétele. 
3. Közúti csomópontok átalakítása Hősök tere – Luther utca – 
Szilfákalja – Bethlen utca, Halasi Fekete Péter tér – Bethlen utca – 
Piac parkoló, Kossuth utca – Hősök tere – Gönczy Pál utca, 
Puskin utca – Hősök tere Rákóczi utca – Dózsa György út, lámpás 
csomópontok indokoltságának felülvizsgálata, eltolt csomópontok 
összehangolása, esetlegesen körforgalmú csomópontokká 
alakítása és ezek környezetre gyakorolt hatásainak elemzése. 
Kálvin tér élhetőbbé tétele, zöldfelületek, útburkolat, parkolóhelyek 
átgondolása, Ady Endre utcai kerékpárút összekötése a Hősök 
tere kerékpárúttal. 
 
4. Dózsa György úti kerékpárút kialakíthatóságára javaslat 
kidolgozása a Rákóczi utca – Kabai útféli kerékpárút között, illetve 
a Tesco Áruházig. A Nádudvari út – Bajcsy-Zsilinszky utca – 
Dózsa György út csomópont szabályozottá tételére javaslat 
kidolgozása. 
 
5. Szép Ernő utcán tervezett műfüves sportpálya, illetve a 
Bánomkert térség feltárásának, megközelíthetőségnek 
kidolgozása a Debreceni útfél irányából. A Tessedik Sámuel utca 
melletti ~6 hektáros önkormányzati erdő parkerdővé, élhetővé 
alakítása.  
 
6. Tervezett városi körgyűrű szakaszonkénti felülvizsgálata, 
szükségességének, vagy elhagyásának indoklása. 
 
A képviselő-testület a program lebonyolításához 1.000.000.-Ft-ot 
biztosít a 2015. évi költségvetés tartalékából. 
 
Határidő: 2015. június 20. 
Felelős:jegyző 
 

 



Tizennegyedik napirend:  
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság tegnapi 
ülésén megtárgyalta és egyhangulag támogatta a határozati javaslatot.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat(Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János), ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

90/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Rezeda utcán található 3927/145 hrsz-ú 
40m2 nagyságú ingatlant Kajári Ferenc és Kajári Ferencné bruttó 
188.000,-Ft értéken, azaz 3.700,-Ft+ÁFA négyzetméterenkénti 
áron vásárolja meg Hajdúszoboszló Város Önkormányzatától.   
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Tizenötödik napirend:  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat(Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, 
Orosz János) és 1 tartózkodás (Marosi György Csongor) mellett 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

91/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
167/2014.(XII.18.) számú határozattal elfogadott lakás-
gazdálkodási koncepció 7.) pontjának határidejét a további 
feladatok ütemezésére vonatkozóan 2015. október 31. napjára, a 
10.) pontjának határidejét 2015. november 30. napjára módosítja. 
 
Határidő: 2015. október 31 és november 30. 
Felelős: jegyző, 
vagyonkezelő 
 

 



Tizenhatodik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést. Örömmel tölti 
el a bizottságot, hogy megkezdődik a városháza felújítása.  
 
Dr. Sóvágó László: A felújítás döntően hőtechnikai felújítás lesz. Nincs 
benne önerő, a teljes összeget pályázati úton nyerte az önkormányzat. 
A cél az, hogy energiatakarékossá tegyék az épületet.  
 
Jónás Kálmán: Az anyagban szerepel, hogy a támogatói okirat 
aláírása előtt már szükséges elkezdeni a munkálatokat. Nincs ebben 
kockázat?  
 
Dr. Vincze Ferenc: A döntésről értesült az önkormányzat, de közben 
meg is érkezett a támogatói okirat.  
 
Orosz János: A bejáratot a főtér felőli oldalon nem lehetne megnyitni?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Az utcai homlokzatot nem érinti a felújítás. A 
főbejáratot nehéz nyitni-zárni, csak házasságkötések alkalmával van 
nyitva.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat(Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János), ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

92/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújtott be a 119/2014.(VII.03.) számú testületi 
határozat alapján „Hajdúszoboszlói Városháza energetikai 
korszerűsítése” címmel, amely a Környezet és Energia Operatív 
Program Irányító Hatóság döntése alapján 142.887.700 Ft 
támogatásban részesült. Az Önkormányzat a 2015. évi 
költségvetésében a pályázathoz szükséges forrásokat és egyéb 
kiadásokra további 3 millió forintot a pályázati céltartalékból 
elkülönít. A pályázat megvalósítása elindul a támogató okirat 
megérkezése előtt, figyelembe véve az Irányító Hatóság által 
meghatározott véghatáridőt. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
 
 
 

 



Tizenhetedik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László: Az előterjesztést arról szól, hogy levélben kéri az 
önkormányzat, hogy a vasárnapi zárva tartás alól mentesüljön 
Hajdúszoboszló.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság megtárgyalta és egyhangulag 
támogatta az előterjesztést.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést. Nem fűznek 
sok reményt a pozitív döntéshez.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat(Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János), ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

93/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy az Önkormányzat közvetlenül is keresse meg a 
Nemzetgazdasági Minisztériumot annak érdekében, hogy a 
Kormány a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi 
munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi. CII. törvényhez 
kapcsolódóan - turisztikai érdekekre hivatkozva - határozzon meg 
mentességi feltételeket Hajdúszoboszló vonatkozásában. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

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

94/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 
mellékelt összegezés szerint - tudomásul veszi az Önkormányzat 
2014. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai 
összegezés tartalmát. 
 
Határidő: 2015. május 31. 



Felelős: polgármester 
 

Tizenkilencedik napirend:  
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és több módosítással élt: Szilfákalja – 
József A. utca kereszteződésében lévő szökőkút: a plasztika jelenlegi 
elhelyezkedésének és kialakításának - medencetér - megtartása mellett 
kiépül a vízforgatós rendszer, a szökőkút beüzemelésre kerül, a 
burkolatba épített térvilágítás kiépítésével egy interaktív szökőkút, új 
látványelem jön létre. Fürdő u. – Mátyás K. sétány kereszteződésében: 
a szökőkút funkció megszüntetése mellett, a meglévő medencetér 
részleges visszabontása után (szélső perem bontása) annak területét 
szükség szerint térkő burkolattal kell ellátni, megtartva Várady Sándor 
művész alkotását.Művelődési Központ előtti szökőkút: a medencetér és 
a három kútfő jelenlegi szinten marad, a medencetér gyalogos 
közlekedési felülettől történő lehatárolása érdekében perem kiépítése 
szükséges. 

 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést. A 
városfejlesztési bizottság ülése után volt a gazdasági bizottság ülése, 
így a már elhangzott módosításokat tárgyalták. A bizottság egy pontban 
változtatta meg a városfejlesztési bizottság döntését: a Szilfákalja-
József Attila u. kereszteződésében lévő szökőkút legyen az első számú 
prioritás, a második pedig a fürdő-Mátyás király sétány 
kereszteződésében lévő legyen, turisztikai szempontból ezek a 
frekventált helyek.  
 
Jónás Kálmán: Ha jól értelmezi, a fürdő-Mátyás király sétány 
kereszteződésében lévő szökőkút megszűnik szökőkútként 
funkcionálni, a plasztika megmarad és térkővel vagy virágágyással lesz 
borítva. A Művelődési Központ előtti szökőkúttal kapcsolatosan 
lehetséges-e a virágágyás rovására úgy kialakítani, hogy körbejárható 
legyen? Hiszen a tervező művész is így álmodta meg.  
 
Marosi György Csongor: Azért nem megvalósítható Jónás 
képviselőtársa felvetése, mert a Művelődési Központ előtti téren uniós 
pályázat lévén 5 évig nem lehet átalakítást végezni. Nem csökkenhet a 
zöldterület száma.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat(Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János), ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a módosított előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
 
 



95/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a köztéri szökőkutak felújítását - prioritási sorrendben, a 
rendelkezésre álló költségvetési keret erejéig - az alábbiak szerint: 
 
1. Szilfákalja – József A. utca kereszteződésben lévő 
szökőkút: 
A plasztika jelenlegi elhelyezkedésének és kialakításának - 
medencetér - megtartása mellett kiépül a vízforgatós rendszer, a 
szökőkút beüzemelésre kerül, a burkolatba épített térvilágítás 
kiépítésével egy interaktív szökőkút, új látványelem jön létre. 
 
2. Fürdő u. – Mátyás K. sétány kereszteződésében 
        A szökőkút funkció megszüntetése mellett, a meglévő 
medencetér részleges visszabontása után (szélső perem bontása) 
annak területét szükség szerint térkő burkolattal kell ellátni, 
megtartva Várady Sándor művész alkotását. 
 
3. Művelődési Központ előtti szökőkút: 
A medencetér és a három kútfő jelenlegi szinten marad, a 
medencetér gyalogos közlekedési felülettől történő lehatárolása 
érdekében perem kiépítése szükséges. 
 
A Képviselő-testület a felújítási munkálatokkal a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit ZRt.-t bízza meg. 
 
Határidő: 1. pont esetén 2015.június 30., a 2. 3. pontok esetén 
2015. július 15. 
Felelős:jegyző, VGN Zrt. vezérigazgató 
 

Huszadik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnap a 
városfejlesztési bizottság által elfogadott módosítást tárgyalta, melyet a 
hivatal is elfogadott és ez a következő: „Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Major utcai 
lakótelepen, a Thököly iskolában kialakításra kerüljön szabadtéri felnőtt 
fitnesz-park.” A Thököly iskola végében már van egy fitnesz-park, ez 
lenne tovább bővítve. Az iskola igazgatója és a HIK is elfogadta ezt a 
változtatást, egyeztetés alapján pedig iskolaidő alatt is használható a 
fitnesz-park.  
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság az 
elhangzott módosításokat egyhangulag támogatta.  
 
Kocsis Róbert: Ez a szóban forgó fitnesz-park végül mennyibe fog 
kerülni, mennyivel támogatja az önkormányzat az intézményt? Hiszen 
most azt támogatják, amit mindig hangsúlyoz a testület, hogy az 
intézmények már nem az önkormányzat fenntartásában vannak. 



 
Marosi György Csongor: Várta már képviselőtársa felszólalását. 
Reméli, a 2019-es kampányban ellenfélként köszöntheti 
képviselőtársát. A költségvetésben alapsoron szerepelt, hogy 10 millió 
Ft van tervezve a fitnesz-park létrehozására. Ezt a költségvetést 
képviselőtársa is megszavazta. Nem az intézményt támogatja az 
önkormányzat, hanem a fitnesz-parkot, amely az intézmény területén 
lesz kialakítva. Így megoldódik az a probléma, hogy a lakótelepen 
esetleg zavarná a lakók nyugalmát, az iskolában bárki, bármikor 
használhatja a fitnesz-parkot. Jó ötletnek tartja ezt a kezdeményezést, 
örülne, ha mindegyik iskolában megvalósulna hasonló közösségi tér. 
Lakossági igények is vannak egyéb közösségi terek létrehozására, 
képviselőtársa is nagy harcosa a dühöngők felújításának.  
 
Kocsis Róbert: Arra emlékszik, hogy 10 millió Ft van betervezve erre a 
parkra, azt viszont nem tudja, hogy a világítás-korszerűsítés ebben a 10 
millióban benne van-e. A hozzászólás személyeskedő részét 
visszautasítja. A dühöngők fejlesztésére szükség van, hiszen ez pont 
azt a korosztályt szolgálja ki, amely a játszótereket már kinőtte, de a 
fitnesz-parkra még nem tart igényt. A Bányász utcai dühöngőben 
minden nap játszanak a gyerekek, a labda sokszor az utcára is kimegy, 
ami igen balesetveszélyes. Felhívja képviselőtársa figyelmét, hogy a 
körzet képviselőjeként ezt is tartsa szem előtt és foglalkozzon a 
kérdéssel.  
 
Marosi György Csongor: Valóban megoldandó probléma a Bányász 
utcai dühöngő felújítása, de első lépésként a játszóterek és a felnőtt 
fitnesz-parkokat, de ezt követően a dühöngők problémája is 
megoldásra kerül.  
 
Kocsis Róbert: Örül, hogy képviselőtársa is támogatja végre a 
dühöngők felújítását.  
 
Marosi György Csongor: Örömmel veszi képviselőtársa minden építő 
jellegű hozzászólását és szívesen fogadja segítségét.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat(Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János), ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a módosított előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

96/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a Major utcai lakótelepen,a Thököly iskolában 
kialakításra kerülő szabadtéri felnőtt fitnesz parkban az alábbi 
elemek kerüljenek elhelyezésre: 
 



1. láb és derék ízületekre /terpesz/ (mozgó alkatrészes) 
2. has és hátizom erősítés, valamint gerincízületre /has pad/ 
(fix alkatrészes) 
3. láb, boka, és csukó, valamint csípőizomzat erősítésére 
/séta-kézmozgatással/ (mozgó alkatrészes) 
4. csípő, derék, és hátizom erősítésére /ülő, vagy álló forgó/ 
(mozgó alkatrészes) 
5. alsó végtagok erősítésére /kerékpár/ (mozgó alkatrészes) 
6. kar, váll, hát, valamint hasizmok erősítésére /húzódzkodó/ 
(fix alkatrészes)  
7. külső- láb, csípő, hasizmok erősítésére /láblendítő/ (mozgó 
alkatrészes) 
8. váll, könyök, csukló erősítésre /kerékforgató/ (mozgó 
alkatrészes) 
9. izmok nyújtására szolgáló eszköz I. (mozgó alkatrészes) 
10.  izmok nyújtására szolgáló eszköz II. (mozgó alkatrészes) 
11. 2 db pad, 1 db hulladékgyűjtő edényzet, 1 db kerékpártároló 
(opcionális tétel) 
 
Támogatja továbbá, hogy a mellékelt helyszínrajz szerint 
elhelyezkedő fitnesz park köré kerítés és térvilágítás (opcionális 
tétel) létesüljön az előterjesztésben foglaltak szerint. 
 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
Felelős:   jegyző 

 
Huszonegyedik napirend:  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A városfejlesztési, mezőgazdasági, illetve a 
gazdasági bizottság ülésein módosított határozati javaslat került 
elfogadásra, ami döntően a beszerzendő játékokat érinti. Az 
előterjesztésben azt javasolták, hogy mindhárom játszótér a 6-14 éves 
korosztály számára kerüljön kialakításra. Eltérő döntés született, a 
Rákóczi utcai játszótér a 3-6 éves gyermekeket fogja megcélozni. Így 
ennek a játszótérnek az eszközei döntően megváltoztak, elhelyezésre 
kerülne: 2 db kétállásos hinta, ami laphintával van ellátva, 1 db 
kétállásos hinta, amely bébihintával van ellátva, lenne egy fészekhinta, 
1 db háromtornyos játszóvár, 1 db mászókás csúszda hálóval, 1 db 
háromszög-mászóka, 1 db hatszögű mászóka, 1 db kétrugós 
egyensúlyozó, 4 db rugós játék, 1 db polliwall, 1 db billenőkorong, 1 db 
koronglépegető, 1 db egyensúlyozó híd. Az opciós tételek változatlanok 
maradtak. A Bartók-telepi játszótéren a jelenleg meglévő 
kosárlabdapalánk vagy felújításra kerül, vagy ki lesz cserélve.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság a módosított 
határozati javaslatot tárgyalta és egyhangulag támogatta. Örömét 
fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a játszótereken világítás kialakítására 
is sor kerül. A világítás korszerűsítéséről a későbbiekben is lehet 
dönteni, a VgNZrt-nél található nyereséget ugyanis a Városgazda 



felhasználhatja villamos energia korszerűsítésre is, mert abból 
jövedelemtermelő beruházása lesz.  
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és a módosított határozati javaslatot 
egyhangulag támogatta.  
 
Jónás Kálmán: Az előterjesztésben 20 millió Ft keretösszeg szerepel 3 
játszótér felújítására. Cég megjelölése nélkül talált olyan céget, amely 
3-4 millió forintból komplett játszótereket ajánl. A 20 millió forintot 
indokolatlanul soknak tartja 3 játszótér felújítására.  
 
Holoda Attila: Két tétel szerepel opcionálisan a felújításban, az egyik a 
térvilágítás, a másik pedig a pad és hulladékgyűjtő kihelyezése. Kéri, 
hogy ezek ne opcionális tételek legyenek. Ha nem fér bele ebbe a 
beruházásba, akkor egyéb keretből legyenek biztosítva ezek.  
 
Majoros Petronella: Szeretné javasolni, hogy a Szent István parki 
játszótéren kisebb költség ráfordításával a fogyatékos gyermekek 
számára is legyen kialakítva biztonságos játszóelem. Egyik játszótéren 
sincs az ő szórakozásuknak megfelelő játék. A körzetek képviselőinek 
jóindulatán múlik, hogy egyes keretekből átcsoportosítanak-e egy ilyen 
jellegű játékelem megvásárlására.  
 
Orosz János: Kéri, hogy a körzetében lévő játszóteret fásítással 
bővítsék, illetve helyezzenek el két pingpongasztalt, a nagyobb 
gyermekek számára. Majoros képviselőtársa felvetésére elmondta, 
hogy fogyatékos gyermekek mindenhol vannak, tehát minden 
játszótéren szükség lenne speciális játékelem kialakítására, nem csak a 
Szent István parki játszótéren.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Majoros képviselő asszony javaslatával 
kapcsolatosan emlékeztet mindenkit, hogy jövő hét csütörtökön lesz a 
településrendezési szabályzattal kapcsolatos egyeztetés, ahol mindenki 
elmondhatja hasonló jellegű ötletét, javaslatát.  
 
Kállai István: A bizottság kiemelten fontosnak tartja ezt a napirendet, 
kellő figyelemmel járt el a határozati javaslat módosítását illetően, 
konzultáltak több alkalommal arra vonatkozóan, hogy milyen játékok 
megfelelőek az egyes korosztályoknak. Ez a 20 millió Ft 
nagyságrendileg tudja a játszóterek bekerülési költségeit fedezni.   
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat(Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János), ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a módosított előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
 



97/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  támogatja, hogy a köztéri játszóterek felújítása során az 
alábbi eszközök kerüljenek beszerzésre: 
  
Bartók telepi játszótér (6-14 éves korosztály számára): 
-       1 db    kétállásos hinta (lap+bébi hintával felszerelve)  
-       1 db    csúszda   
-       1 db    négyszögletű mászóka 
-       1 db    mérleghinta (kétállásos)  
-       1 db    kosárpalánk (meglévő felújítása vagy beszerzés) 
-       1 db tájékoztató tábla a játékok használatára vonatkozóan és 
házirend   
-       1 db    hulladékgyűjtő és 1 db pad (opcionális tétel) 
-       1db     térvilágítás (opcionális tétel) 
  
Rákóczi utca 116.sz. előtt (3-6 éves korosztály számára) 
-       2 db kétállásos hinta (lap hintával felszerelve)  
-       1 db kétállásos hinta (bébi hintával felszerelve) 
-       1 db fészekhinta  
-       1 db játszóvár (3 tornyos) 
-       1 db mászókás csúszda hálóval 
-       1 db háromszög mászóka 
-       1 db hatszögletű mászóka  
-       1 db kétrugós egyensúlyozó 
-       4 db rugós játék 
-       1 db „pollyball” 
-       1 db billenő korong 
-       1 db korong lépegető 
-       1 db egyensúlyozó híd 
-       1 db tájékoztató tábla a játékok használatára vonatkozóan és 
házirend   
-       2 db hulladékgyűjtő és 2 db pad (opcionális tétel) 
-       2 db térvilágítás (opcionális tétel) 
  
Galgócz sori játszótér (6-14 éves korosztály számára) 
-       1 db kétállásos hinta (lap+bébi hintával felszerelve)  
-       1 db kombinált vár csúszdával  
-       1 db hatszögletű mászóka  
-       2 db pingpong asztal 
-       1 db tájékoztató tábla a játékok használatára vonatkozóan és 
házirend   
-       1 db hulladékgyűjtő és 2 db pad (opcionális tétel) 
-       1db térvilágítás (opcionális tétel) 
         
Határidő: 2015.július 31. 
Felelős:   jegyző 

 
 



Huszonkettedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangulag támogatta az előterjesztést. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, egészségügyi és szociális bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangulag támogatta. 
 
Lőrincz László: Egy módosítást javasol az előterjesztés utolsó 
mondatában: „A maximum 120 millió forintos összköltséget 
figyelembe véve az önrész mértéke 30 millió forint lenne, mely 
fedezetét a költségvetési tartalékból lehetne biztosítani.” 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat(Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János), ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül támogatta a módosított előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

98/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Rákóczi 
utca 21. szám alatti központi óvoda konyhája fejlesztésére. A 
pályázati önrészt, 30.000.000 Ft-ot biztosítja a tartalékok, 
pályázati céltartalékok keret terhére. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok kiadásával, felkéri a jegyzőt a pályázat beadásával 
kapcsolatos feladatok ellátására. 
 
Határidő: 2015. május 29. 
Felelős: jegyző 

 
Huszonharmadik napirend:  
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangulag támogatta a 
tájékoztatást.  
 
Marosi György Csongor: Örömmel vette az intézkedést, elkezdték a 
rágcsálók irtását. Ismerteti a nyilvánosság részére a rágcsálóirtás 
menetét.  
 
Huszonnegyedik napirend:  
 
 
 



A,  
 
Orosz János: A Városgazda főmérnöke úgy ítélte meg, hogy elegendő 
a kerékpártárolók mennyisége. Nem fogadja el a választ, nem gondolja, 
hogy olyan nagy költség lenne bővíteni a tárolók számát. A fákhoz és a 
falhoz támasztják sokan a kerékpárokat.  
 
A képviselő-testület 4 igen (Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Sóvágó László), 7 nem szavazat (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Orosz János) és 1 tartózkodás (Kállai István) 
mellett nem fogadta el a választ és a következő határozatot hozta:  
 

99/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Orosz János  fürdő környezetében kerékpártárolók 
számának bővítésével kapcsolatos kérdésére adott választ.  
A válasz kivizsgálásával megbízza az önkormányzat 
városfejlesztési, mezőgazdasági bizottságát.  
 
Határidő: június 18.  
Felelős: bizottsági elnök 

 
B,  
 
Antalné Tardi Irén: A választ nem fogadja el, tovább kell lépni a 
témában, akár a rendelet mellékletének kiegészítésével, akár egyéb 
forrás biztosításával.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Ez költségvetést érintő téma, testület nélkül nem 
tud összeget biztosítani az önkormányzat. Közfoglalkoztatási 
pályázatban 25 ember lenne foglalkoztatva a későbbiekben ilyen jellegű 
munkákra. Pénzügyi fedezet nélkül nem tudnak tovább lépni.  
 
A képviselő-testület 5 igen (Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Dr. Sóvágó László), 6 nem szavazat 
(Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Kállai István, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Orosz János) mellett nem fogadta el a választ és a 
következő határozatot hozta:  
 

100/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Antalné Tardi Irén ingatlantulajdonosok előtti 
közterületek rendben tartásával kapcsolatos kérdésé adott választ.  
A válasz kivizsgálásával megbízza az önkormányzat 
városfejlesztési, mezőgazdasági bizottságát.  
 
Határidő: június 18.  



Felelős: bizottsági elnök 
 
C,  
 
Marosi György Csongor: A város állapotát nézve nem tudja elfogadni 
a választ, a parkokban térdig ér a gaz, a buszmegállóban derékig ér a 
fű. A turisztikailag frekventált területeken nem megengedhető ez az 
állapot.  
 
A képviselő-testület 2 igen (Kocsis Róbert, Dr. Sóvágó László), 9 nem 
szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás 
Kálmán, Kállai István, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Orosz János) mellett nem fogadta el a választ és a 
következő határozatot hozta:  
 

101/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Marosi György Csongor közterületek 
rendezésével, fűnyírásával kapcsolatos interpellációjára adott 
választ.  
A válasz kivizsgálásával megbízza az önkormányzat 
városfejlesztési, mezőgazdasági bizottságát.  
 
Határidő: június 18.  
Felelős: bizottsági elnök 
 

D,  
 
Kállai István: Nem tudja elfogadni a választ, azokkal az információkkal 
ő is tisztában volt. Kéri, hogy induljon el valamilyen konstruktív 
egyeztetés a témában.  
 
A képviselő-testület 3 igen (Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Dr. Sóvágó 
László), 8 nem szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Kállai István, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Orosz János) mellett nem fogadta el a választ és a 
következő határozatot hozta:  
 

102/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Kállai István ingatlantulajdonosok 
zöldhulladékának elszállításával kapcsolatos interpellációjára 
adott választ.  
A válasz kivizsgálásával megbízza az önkormányzat 
városfejlesztési, mezőgazdasági bizottságát.  
 
Határidő: június 18.  
Felelős: bizottsági elnök 



 
Kérdések:  
 
Kanizsay György Béla: Első kérdése az 1 méter, vagy annál nagyobb 
mélységű árkokkal kapcsolatos. Polgármester Úr említette, hogy ősszel 
napirendre lesz tűzve ez a kérdés, de itt van a nyár és most kell 
megoldani a problémát. Az idei évben milyen módon lehetne legalább 
kétszer a VgNZrt dolgozóival levágatni az árkokban a füvet? Másik 
kérdése a vegyes piaccal kapcsolatos. Van-e már kijelölt helyszín a 
meglévő helyett? Több árus is felkereste és javasolták a meglévő 
zöldségpiacot megfelelő helyszínként, délutáni nyitva tartással. Ezzel ő 
is egyetért.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Ezekkel a témákkal kapcsolatosan hamarosan 
szerveznek egy egyeztetést a VgNZrt-vel és megnézik, hogyan lehet 
megoldani a felvetett problémákat, úgy, hogy minél kevesebb pénzbe 
kerüljenek. 30 közmunkás kerül a VgNZrt-hez, illetve van rá ígéret, 
hogy júliustól még több, Vezérigazgató Úrral egyeztetni fognak.  A jövő 
évi költségvetésbe pedig be kell tervezni erre a pénzt.  
 
Dr. Sóvágó László: A vegyes piaccal kapcsolatosan még nem jelöltek 
ki új helyszínt. Vitatkozna arról, hogy mennyire szükséges ez a 
vendégeknek. Azt meg lehet kérdezni, hogy megoldható-e a 
zöldségpiac délutáni nyitva tartása. Akárhányszor kint járt, senki nem 
volt ott, arról tájékoztatták, hogy akik kint árulnak, azok többségének 
üzlete van Szoboszlón. Ami biztos, hogy jelenlegi helyén be kell zárni a 
piacot, amíg az építkezés folyik. Meg kell vizsgálni a lehetőségeket és 
Jegyző Úr írásban választ ad a kérdésre.  
 
Harsányi István: Márciusban megjelent a zöldítéssel kapcsolatos 
rendelet, ez a gazdáknak bizonyos kötelezettséget ró fel, ökológiai 
célterületet kell nekik kialakítani, a szántóföld területének 5%-át, erre 
lehetőségük van a terület végén elhelyezkedő árok vagy fasor erdősáv 
felhasználásával. Ha az önkormányzat tulajdonában van ez a fasor 
vagy árok, akkor biztosíthatja a gazdáknak, hogy felhasználják a 
területet. Az elmúlt hetekben különféle információk terjedtek el a 
városban, kéri, a gazdák megnyugtatása érdekében tisztázzák, hogy az 
önkormányzat valóban biztosítja számukra a területet.  
 
Dr. Sóvágó László: Megírták a gazdáknak, hogy felhasználhatják a 
területet. Harsányi képviselő társának jegyzi meg, hogy a negatív hírt 
azonnal feltették a megfelelő hírportálra, a pozitív hírt két hete nem 
sikerült feltenni. Régóta megoldották ezt a problémát, kéri, lépjenek 
ezen túl, illetve kéri, hogy tetessék föl a megfelelő hírportálra a két hete 
elküldött tájékoztatót.  
 
Kocsis Róbert: A hivatal illetékeseitől érdeklődik, hogy hol tart most a 
II. Világháborús emlékmű felújítása? Húsvétkor is folytak ott a 
munkálatok, azt követően is, de úgy látja, nincs befejezve a felújítás.  
 



Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Orosz János: Az emlékművön 20.000 betű van, nagyon lassan halad a 
nevek átvésése.  
 
Interpellációk:  
 
Marosi György Csongor: A hivatal illetékeseihez intézi interpellációit. 
Körzetében található egy szórakozóhely, illetve egy üzlet, ahol alkohol 
árusítanak, folyamatosan problémát okoz a nagy zaj, a lakosság nem 
tud aludni éjszakánként, az üzlet mellett pedig egy szálloda is található, 
a fiatalok viszont ott fogyasztják a boltban vásárolt alkoholt. Kéri Jegyző 
Urat, járjon utána, milyen jogi lépéseket lehet tenni az ügyben.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ az interpellációra.   
 
Kállai István: Egy generációs problémára hívja fel a figyelmet 
interpellációjában. A futópálya kérdése minden lakossági fórumon 
elhangzik jogos panaszként. Erre van javaslata: a repülőtéren a 
nyomvonal ki van alakítva, mivel sokan rendszeresen futnak ott. Kéri, 
vizsgálják meg annak lehetőségét, hogyan lehetne rendszeres 
karbantartással, fűnyírással futópályát kialakítani azon a területen?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Költségvetést érintő kérdésről van szó, illetve a 
repülőtér területe a Natura 2000 program része, ott semmilyen 
beruházást nem lehet végezni.   
 
Máté Lajos: A Szent István parkkal kapcsolatosan interpellál. A fürdő 
utcai oldalban nagyon megnőttek a fák, kéri fordítsanak nagyobb 
figyelmet erre. A fák egy része is elöregedett, kiszáradt, viharos időben 
balesetveszélyesek, javasolja gyorsított ütemben a kivágásukat. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Kocsis Róbert: Kiszáradt fák szerte a városban megtalálhatók, ő is 
kéri, hogy fordítson nagyobb figyelmet erre a Városgazda. A Nádudvari 
csomópontban nincsenek felfestve a zebrák, kéri ennek javítását.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Bejelentések:  
 
Kanizsay György Béla: Jegyző Úrral egyeztettek az ügyben, hogy a 
költségvetésben szereplő autócsere következtében a régi autót a 
polgárőrök kapják meg. Az új autók megvannak, kéri, hogy minél 
hamarabb kerüljön átadásra a régi autó a Polgárőrség számára. Indul a 
nyári szezon, a lakosság és vendégek fokozott védelme érdekében is 
szükség van az autós járőrözésre. Máté Lajos képviselőtársával 
meghívták a lengyel Dzierzoniów városának delegációját egy kisebb 
egyeztetésre, ők ezt a meghívást elfogadták, jövő héten érkeznek a 



városba. Polgármester Urat és Jegyző Urat is várják erre az egyeztető 
megbeszélésre, jövő pénteken.  
 
Dr. Sóvágó László: Azt az információt kapta, hogy a Vendéglátók 
Egyesülete hívta meg a lengyel delegációt, ezt ne keverjék össze az 
önkormányzattal.  
 
A képviselő-testület ülése 15.50 órakor befejeződött.   

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

     Dr. SóvágóLászló                          Dr. Vincze Ferenc 
polgármester       jegyző 

 
 

 

 

 

 

 


