
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. 
december 20-án 14.00 órakor a Városháza Pávai Vajna Ferenc termében kezdődött 
nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János képviselők, Dr. 
Korpos Szabolcs jegyző; Dr. Sléder Tamás aljegyző; Lőrincz László gazdasági 
irodavezető; Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes; Szilágyiné Pál 
Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-helyettes; Dede Erika egészségügyi-szociális 
irodavezető-helyettes; Fehér Adrienn technikus; Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető; 
valamint érdeklődő állampolgárok. 
 
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 Jónás Kálmán képviselő egyéni módosító 
indítványának napirendre vételéről szavazni szükséges.  
 
A képviselő-testület Jónás Kálmán képviselő egyéni módosító indítványának napirendre 
vételét 5 igen (Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella), 3 nem (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Dr. Sóvágó László) szavazat 
és 4 tartózkodás (Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János) mellett nem támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt);  
a meghívóban szereplő napirendet 12 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

205/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND:  
 
1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 1522/2017 (VIII. 14.) 
Kormányhatározatban nevesített fejlesztéseinek végrehajtásáról. 
Előadó: vezérigazgató 
 
2. Javaslat Hajdúszoboszló város 2019. évi költségvetésére. 
Előadó: polgármester 
 
3. Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására. 
Előadó: jegyző, belső ellenőr 
 
4. Előterjesztés településrendezési eszközök módosításához beérkezett 
kérelmekről. 
Előadó: városi főépítész 
 
5. Előterjesztés partnerségi egyeztetés lezárásáról. 
Előadó: városi főépítész 
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6. Előterjesztés Társ Szociális Intézmény beszámolója és ellátási 
szerződés hosszabbítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés óvodai SZMSZ és Házirend elfogadására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 
10/2013. (IV. 18.) számú rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
9. Beszámoló III. ütem szennyvízcsatorna-hálózat OTP 
Lakástakarékpénztári szerződések lezárásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
10. Előterjesztés a víziközmű szolgáltató alapszabály módosításáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
11. Előterjesztés autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti 
személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés 
megkötéséről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
12. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról, önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
13. Előterjesztés óriáskerék telepítésével kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
14. Előterjesztés a képviselő-testület 2019. évi munkatervének 
meghatározására. 
Előadó: polgármester 
 
15. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
16. Válasz interpellációra a Szabadidő Park és a Szabadtéri Színpad 
kivitelezési munkálataival kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester  
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Első napirend:  
Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 1522/2017 (VIII. 14.) 
Kormányhatározatban nevesített fejlesztéseinek végrehajtásáról. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula, a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 
vezérigazgatója.  
 
Czeglédi Gyula: Bizottsági üléseken részletesen megtárgyalták az előterjesztést, kéri 
támogatni.  
 
Antalné Tardi Irén: Egy olyan előterjesztést tárgyalnak most, amely öröm a városnak, a 
fürdőnek, az ígért támogatás felvételéhez kicsit közelebb kerülnek. Jövő évben lehetőség 
lesz elkezdeni a beruházást, melynek költsége becslések szerint 6 milliárd Ft. Ehhez a 
kormány ígérete szerint 2,5 milliárd Ft-ot ad. A számok jól tükrözik, hogy felelősségteljes 
döntést kell hoznia a cégnek, a testület hozzájárulásával, hiszen hitelt szükséges hozzá 
biztosítani. Remélhetőleg tovább bővül a látogatók száma a fejlesztésnek köszönhetően. 
Támogatja a javaslatot, viszont mivel egy nagyon jelentős fejlesztés kezdődik el, jelentős 
hitelfelvétel is társul hozzá. A hitel fedezetének zálogául jelzálog-bejegyzésre is sor kerül. 
Kéri, hogy ennek fényében készítsék el a jövő évi üzleti tervet.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatokat hozta:  
 

206/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 

Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 1522/2017. (VIII. 14.) Kormányhatározatban 

nevesített fejlesztéseinek végrehajtásához. 

Határidő:  folyamatos 
Felelős:  vezérigazgató, polgármester 

 
207/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
fejlesztéssel érintett területek tulajdonosa hozzájárul a Hungarospa 
Hajdúszoboszlói Zrt. fejlesztéseihez és igazolja, hogy a fejlesztendő ingatlanok, 
épületek minimum a támogatott projekt fenntartási időszakának végéig, az 
üzemeltetési szerződés hatálya alatt, a pályázatban meghatározott célú 
működtetésre rendelkezésre állnak. 
Ezzel együtt a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hungarospa 
Hajdúszoboszlói Zrt. között fennálló üzemeltetési szerződés 1. sz. mellékletét 
módosítani szükséges annak érdekében, hogy az üzemeltetésre átadott 
ingatlanok között, a fejlesztéssel érintett, telekalakítással létrejött, új helyrajzi 
szám: 2477/4 szerepeljen. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  vezérigazgató, polgármester 
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208/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Alapító Okiratában foglaltaknak 
megfelelően a Zrt. Közgyűlése 2.600 millió forint összegű hosszúlejáratú 
beruházási hitel és 900 millió forint összegű folyószámlahitel felvételéről döntsön. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  vezérigazgató, polgármester 

 
209/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a hitel biztosítékaként a finanszírozó bank javára, mentesítés hiányában a 
támogatás biztosítékaként a Magyar Állam javára a szükséges ingatlanokon 
jelzálog kerüljön bejegyzésre. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  vezérigazgató, polgármester 

 
210/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
Hajdúszoboszló Város polgármestere és a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 
vezérigazgatója a projekt lebonyolításához szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  vezérigazgató, polgármester 

 

Második napirend:  
Javaslat Hajdúszoboszló város 2019. évi költségvetésére. 
 
Dr. Sóvágó László: Néhány dolgot szeretne elmondani. Leszűkítve két dolgot 
tartalmaz a költségvetés: a város működtetését és a fejlesztési lehetőségeket. A 
város működtetésének feltételei adva vannak, fegyelmezett gazdálkodást kívánó 
működtetés. Vannak persze olyan területek, ahol az igény messze a lehetőségek 
felett áll. A Városgazdálkodási Zrt-nél vannak olyan területek, ahol emelkedés 
következett be, például a parkfenntartás, köztisztaság területe. A fejlesztésekkel 
kapcsolatosan a kormány 1,5 milliárd Ft-tal támogatja Mátyás király sétány, 
buszpályaudvar, fürdő előtti parkoló átépítésére benyújtott pályázatot. Ha a 
közbeszerzéseket sikeresen lebonyolítják, nem látja akadályát, hogy a következő 
idegenforgalmi szezon befejeztével a sétány teljes, nagymértékű átalakításához 
hozzákezdjenek. Vannak fejlesztések, amelyek ugyan ennek a pályázatnak a részét 
képezik, de akkor is elkészültek volna, ha nem sikeres a pályázat. A tervezet 
tartalmazza a buszpályaudvar körüli területek átépítését, a gyógyfürdő előtti terület 
parkolásmentes övezet lesz. Befejeződik a Szabadtéri Színpad építése, amely 
minőségileg más, mint az eddigi. 50 millió Ft van elkülönítve a Csónakázó-tó melletti 
terület rendbetételére, folyik a parkosítási tervek készítése. A piac felújítása is 
befejeződik, 70 millió Ft erre a keret. A Szabadidő Park átadásra kerül május utolsó 
vasárnapján, Gyermeknapon. A viszonylag jelentős tartalék mögött az húzódik, hogy 
több területre nincs konkrét pénz rendelve. 
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Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 6 igennel és 1 
tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
mellett támogatta a költségvetés tervezetét.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta a javalatot. Szó esett róla, hogy az igényekhez képest 8 részterületen 
kevesebb pénzt kap a szociális szféra, de ez a pénz ugyanannyi, mint tavaly. A 
krízisszálló működtetésére kevés lesz az 1 millió Ft. A bizottság támogatta az 
előterjesztést.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Jónás Kálmán: Hajdúszoboszló szerencsére nincs rossz helyzetben gazdasági 
szempontból, több mint 6 milliárd Ft-ból gazdálkodhat a város. Mi az oka annak, 
hogy az ő javaslatait nem vette figyelembe Polgármester Úr a költségvetés 
tervezésekor? Miután megkapták az olvasatát a Polgármester Úr által egy 
személyben összeállított költségvetésnek, ő benyújtotta módosító indítványait. 
Szeretné felolvasni javaslatait és kéri, hogy külön szavazzon a testület javaslatairól.  
 
Dr. Sóvágó László: Nem egy személyben állította össze a költségvetést, hivatali 
kollégái és a gazdasági bizottság vezetése is részt vett benne. A módosító 
indítványokról külön szavaz a testület, a többséget megkapó tételek a költségvetés 
részei lesznek.  
 
Antalné Tardi Irén: Egy módosító javaslata van, erről külön fognak szavazni?  
 
Dr. Sóvágó László: Természetesen.  
 
Harsányi István: Majoros Petronella és Kocsis Róbert képviselőtársaival módosító 
indítványt nyújtottak be. Két dologra hívja fel a figyelmet: a víztorony belső 
szigetelése meghibásodott és javításra szorul. A Csónakázó-tó környékének 
rendbetételére elkülönített 50 millió Ft-os keretből legyen átcsoportosítva a 
szükséges összeg a felújításra. A csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére kérnek 
70 millió Ft-ot átcsoportosítani a turisztikai fejlesztési pályázat soráról.  
 
Dr. Sóvágó László: A víztorony felújítása annak feladata, akié a fenntartása, ez a 
Hajdúkerületi Vízművek. Szomorú, hogy a Fidesz-es képviselőtársai akarják 
„megfúrni” azt az idegenforgalmi elképzelést, amelyet a kormány támogat 1,5 milliárd 
Ft-ot. És most azt kérik, ebből vegyenek el. Szavazni fognak tételesen az 
indítványokról.  
 
Antalné Tardi Irén: Módosító javaslatában a városüzemeltetésre fordítható keretet 
kívánja emelni, hiszen vannak olyan sorok, amelyek évek óta azonos támogatásban 
részesülnek és év közben, amikor arról döntenek, mely utcákban kell az árkot vagy a 
padkát rendbe tenni, mindig szűknek bizonyul ez a keret, a növelésével több helyen 
elvégzésre kerülhetnek a munkák.  
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Kocsis Róbert: Bizottságuk tárgyalt két módosító javaslatot, a Gönczy Pál utcán a 
volt Fűtesz-ingatlan felújítására kívánnak 15 millió Ft-ot átcsoportosítani, illetve a 
Hősök tere 6/d lépcsőházban egy önkormányzati tulajdonú lakás üresedett meg és 
ennek felújítására kérnek 5 millió Ft-ot, hogy a későbbekben szolgálati lakásként 
szolgáljon akár orvosok számára.  
 
Jónás Kálmán: Módosító javaslatait ismerteti. Ezek: kutyafuttató létesítése, görpálya 
kialakítása, polgárőrség részére terepjáró vásárlása, a művelődési központ nevének 
teljes kiírása az épületen, lift kialakítása a Tüdőgondozó épületében, padok 
kihelyezése a hosszabb utcákon. Ezekről kér szavazást.  
 
Kocsis Róbert: A Polgármester Úr által említett víziközmű társaság állami cég, de 
van az önkormányzatnak is tulajdonrésze benne és az igazgatóságba is delegálnak 
személyt. Ha a vízellátás problémának nézhet elébe, azzal az önkormányzatnak 
foglalkoznia kell. A turisztikai pályázatra 300 millió Ft előlegként van beállítva a 
költségvetésben, 70 millió Ft-ot javasoltak képviselőtársaival elkülöníteni 
csapadékvíz-elvezető rendszer felújítására. Semmiképp nem céljuk, hogy bármilyen 
formában is fenyegessék a turisztikai pályázatot. Szerettek volna olyan tételt 
beemelni a támogatandó célok közé, amelynek véleményük szerint van 
létjogosultsága.  
 
Kanizsay György Béla: Szeretné felhívni a figyelmet egy tételre, 15 millió Ft-tal 
bekerült a költségvetésbe a Csatornakertben és zártkertekben élők nagy örömére 
gyalog- és kerékpárút kivitelezési költsége. Nem biztos, hogy jövőre megépül, attól 
függ, hogy a vasútfelújítást végző NIF állami szervezet mikor fogja az első 300 
métert megépíteni, az önkormányzat az azt követő 130-140 métert építi meg.  
 
Majoros Petronella: Volt még egy javaslatuk, ez az óvodás korú gyermekek vízhez 
szokatásának támogatása további 1 millió Ft-tal, a „Külön kiadások” sor 
csökkentésével. Fontosnak tartják az óvodások vízzel való megismertetését és ne 
csak szociális rászorultsági alapon biztosítsák ezt.  
 
Dr. Sóvágó László: Ha nem elég a pénz, saját külön keretéből fogja támogatni. 
 
Jónás Kálmán: Az orvostanhallgatók ösztöndíjára vonatkozó rendelet-tervezetet 
Kiskunfélegyházán egyhangúlag támogatták, pártállástól függetlenül. Módosító 
javaslatai nagy részét a 12. melléklet 8/ÖK „Külön kiadások” sorából fedezné, 9 millió 
helyett 20 millió Ft-ra lett emelve az összeg. 
 
A képviselő-testület 
 
- kutyafuttató létesítésére vonatkozó javaslatot 4 igen (Harsányi István, Jónás 
Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 4 nem (Antalné Tardi Irén, Kanizsay 
György Béla, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) szavazat és 4 tartózkodás 
(Holoda Attila, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János) mellett nem 
támogatta;  
- görpálya kialakítására vonatkozó javaslatot 5 igen (Harsányi István, Jónás Kálmán, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 1 nem (Dr. Sóvágó 
László) szavazat és 6 tartózkodás (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János) mellett nem támogatta;  
- polgárőrség részére terepjáró vásárlására vonatkozó javaslatot 5 igen (Harsányi 
István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 3 
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nem (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Dr. Sóvágó László) szavazat és 4 tartózkodás 
(Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János) mellett 
nem támogatta;  
- a művelődési központ nevének átírására vonatkozó javaslatot 6 igen (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella), 1 nem (Dr. Sóvágó László) szavazat és 5 tartózkodás (Holoda Attila, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János) mellett nem 
támogatta;  
- lift kialakítására vonatkozó javaslatot a Tüdőgondozó épületében 5 igen (Harsányi 
István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 2 
nem (Holoda Attila, Dr. Sóvágó László) szavazat és 4 tartózkodás (Antalné Tardi 
Irén, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János) mellett nem támogatta;  
- padok kihelyezéséről szóló javaslatot 5 igen (Harsányi István, Jónás Kálmán, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 1 nem (Dr. Sóvágó 
László) szavazat és 6 tartózkodás (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János) mellett nem támogatta;  
 
- Gönczy Pál utcai ingatlan felújítására vonatkozó javaslatot 4 igen (Harsányi István, 
Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 5 nem (Antalné Tardi Irén, 
Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) 
szavazat és 3 tartózkodás (Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János) 
mellett nem támogatta;  
- víztorony szerkezetének felújítására vonatkozó javaslatot 4 igen (Harsányi István, 
Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 3 nem (Holoda Attila, Kanizsay 
György Béla, Dr. Sóvágó László) szavazat és 5 tartózkodás (Antalné Tardi Irén, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János) mellett nem 
támogatta;  
- csapadékvíz-elvezető rendszer építésére vonatkozó javaslatot 7 igen (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Németi Attila Sándor), 1 nem (Dr. Sóvágó László) szavazat és 4 
tartózkodás (Holoda Attila, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János) mellett 
támogatta.  
 
Dr. Sóvágó László: Az előbb a Fideszes javaslatról szavaztak. Három napon belül 
újra összehívja a testületet, mert nem áll ki a kormány elé, hogy nincs meg a 
szükséges többség. Újraszavazást kér a legutóbbiról, de erről is szavazni kell.  
 
A képviselő-testület az újraszavazást 8 igen (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Kocsis 
Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László) és 1 nem (Majoros Petronella) szavazat mellett támogatta.  
 
A képviselő-testület 
 
- csapadékvíz-elvezető rendszer építésére vonatkozó javaslatot 4 igen (Harsányi 
István, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 3 nem (Holoda Attila, 
Kanizsay György Béla, Dr. Sóvágó László) szavazat és 5 tartózkodás (Antalné Tardi 
Irén, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János) mellett 
nem támogatta;  
- önkormányzati bérlakás felújítására vonatkozó javaslatot 5 igen (Harsányi István, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 1 nem 
(Dr. Sóvágó László) szavazat és 6 tartózkodás (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, 
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Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János) mellett nem 
támogatta;  
- óvodás gyermekek vízhez szokatására vonatkozó javaslatot 6 igen (Harsányi 
István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Orosz János), 2 nem (Antalné Tardi Irén, Dr. Sóvágó László) szavazat és 4 
tartózkodás (Holoda Attila, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor) mellett nem támogatta; 
 
- csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartására vonatkozó javaslatot 5 igen 
(Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella), 1 nem (Dr. Sóvágó László) szavazat és 6 tartózkodás (Holoda Attila, 
Jónás Kálmán, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János) mellett nem támogatta;  
- padkarendezésre vonatkozó javaslatot 5 igen (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 2 nem (Holoda Attila, Dr. 
Sóvágó László) szavazat és 5 tartózkodás (Jónás Kálmán, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János) mellett nem támogatta;  
 
- a 2019. évi költségvetést 8 igen (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Kocsis Róbert, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), 1 nem (Jónás Kálmán) szavazat és 1 tartózkodás (Majoros Petronella) 
mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő rendeletet 
alkotta:  
 
A 19/2018. (XII. 20.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 

Harmadik napirend:  
Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nagy Csaba belső ellenőr.  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

211/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeire vonatkozó 
2019. évi ellenőrzési tervet jóváhagyja. (1. sz. melléklet: 2019. évi belső 
ellenőrzési terv)  
 
Határidő:   2019. december 31. 
Felelős:  polgármester 
Közreműködő:  jegyző, belső ellenőrzési vezető 
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2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 2019. évi ellenőrzési tervet jóváhagyja. (2. 
sz. melléklet: 2019. évi belső ellenőrzési terv)  
 
Határidő:   2019. december 31. 
Felelős:   polgármester 
Közreműködő:  jegyző, belső ellenőrzési vezető 

 

Negyedik napirend: 
Előterjesztés településrendezési eszközök módosításához beérkezett kérelmekről. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai-Kiss Gábor városi főépítész.  
  
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

212/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi 
támogatását adja, hogy 
1. A Bihari utca szabályozott nyomvonala a 1268 hrsz ingatlan előtt 
igazodjon a meglévő járda és kialakult utcai telekhatárok vonalához. 
2. Az Új utcától délre eső Kösely menti tömbfeltárást és tervezett 
utcanyitásokat nem tartja indokoltnak, helyette a Kösely mentén egy nem 
beépítésre kijelölt területsáv jelenjen meg, megtartva annak zöld jellegét, 
illetve biztosítva egy esetleges távlati beépítés lehetőségét. 
3. A HÉSZ egyes megfogalmazásai pontosításra szorulnak, így azokat 
egyértelművé kell tenni az egységes értelmezés és alkalmazás érdekében. 
Ehhez ki kell kérni az I. fokú építéshatóságok véleményét is. 
 
Határidő: 2019. december 15. 
Felelős:  polgármester 

 

Ötödik napirend:  
Előterjesztés partnerségi egyeztetés lezárásáról. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai-Kiss Gábor városi főépítész.  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta: 
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213/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településrendezési eszközök M2 jelű módosításának előzetes tájékoztatási 
szakaszához tartozó partnerségi egyeztetést lezárja. Észrevétel hiányában 
további teendő nincs. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 

Hatodik napirend:  
Előterjesztés Társ Szociális Intézmény beszámolója és ellátási szerződés 
hosszabbítására. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A szóban forgó együttműködés példamutató.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

214/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Társ 
Egyesület fenntartásában, Hajdúszoboszló, Baross utca 25. szám alatt 
működő Társ Szociális Intézmény pszichiátriai betegek nappali ellátásáról 
szóló szakmai beszámolóját elfogadja.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 86. § (2) bekezdésének c) pontja 
alapján kötelező feladatának biztosítására a Képviselő-testület, öt évre - 
2019. január 01-től  2023. december 31-ig - a Társ Egyesülettel (székhelye: 
4200 Hajdúszoboszló, Baross u. 25., képviselője: Fülöpné Mezei Anikó az 
egyesület elnöke) mint fenntartóval,  feladatellátási szerződést köt.  
A fenntartó által működtetett, pszichiátriai betegek nappali ellátását biztosító 
szolgáltató részére évi 300.000.-Ft működési támogatást biztosít.  
 
Egyben felhatalmazza a Hajdúszoboszló Város Polgármesterét az ellátási 
szerződés  aláírására.  
 
Határidő: 2019. január 01. 
Felelős: jegyző 

 

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

215/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodában nevelési év nyitva tartás, zárás rendjét az 
előterjesztésben rögzítettek szerint határozza meg.  
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Szervezeti és működési szabályzatát elfogadja 
az 1. sz. mellékletben szereplő tartalommal. 
 
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Házirendjével egyetért, az abban foglalt 
rendelkezéseket elfogadja a 2. sz. mellékletben szereplő tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, intézményvezető 

 

Nyolcadik napirend:  
Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) 
számú rendelet módosítására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
20/2018. ( XII. 20.) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló  
10/2013. (IV.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságának egyetértésével – 
a következőket rendeli el: 
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1. § 
 
A Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) 
önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú 
melléklete lép. 
 

2. § 
 
A Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) 
önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú 
melléklete lép. 
 

3. § 
 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Kilencedik napirend:  
Beszámoló III. ütem szennyvízcsatorna-hálózat OTP Lakástakarékpénztári 
szerződések lezárásáról. 
 
Lőrincz László: A 3. oldalon javítandó a táblázat utolsó sora, a bevételi oldalon 2018-nál 
9.003 E Ft van, itt kimaradt egy nulla, tehát a helyes összeg 90.003 E Ft. 
 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 12 igen szavazat mellett (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

216/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. ütem 
szennyvízcsatorna-hálózat OTP Lakástakarékpénztári szerződések 
lezárásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 

 

Tizedik napirend:  
Előterjesztés a víziközmű szolgáltató alapszabály módosításáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
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217/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. közgyűlése által 
2018.12.12-én elfogadott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapszabályát.  
 
Határidő: 2018.12.20. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenegyedik napirend:  
Előterjesztés autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítási 
közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Kocsis Tibor, az ÉMKK Zrt. képviselője.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és támogatta az 
előterjesztést.  
 
Jónás Kálmán: Volt-e más pályázó, vagy egyetlen pályázóként köt szerződést a céggel 
az önkormányzat?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Ez még nem a pályázat eredménye, ami az anyagban van. 
Kérték, hogy kerüljön fél éves időtartamban meghosszabbításra a szerződés, most ez van 
a testület előtt. Tavasszal a pályázat kiírásra kerül, július 1-től pedig vagy egy új vagy a 
régi közszolgáltatót köszönthetik a városban.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 
tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  
 

218/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatás ellátására 2019. január 01. – 2019. június 30. közötti 
időszakra vonatkozóan az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
közszolgáltatási szerződésben foglaltakkal egyetért, és felhatalmazza a 
polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
A 2019. évi városi költségvetésben a közszolgáltatás ellátásához szükséges 
pénzügyi fedezetet biztosítja.  
 
Határidő: folyamatos, szerződéskötésre legkésőbb 2018. december 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
 
 
 



14 

Tizenkettedik napirend:  
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról, önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta, illetve rendeletet 
alkotta:  
 

219/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 
Hajdúszoboszló Városban nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
összegyűjtésére, elszállítására ajánlatot adó Loós és Társa Kft.-vel történő 
közszolgáltatási szerződés megkötését. 
 
Támogatja továbbá a 2019. évi városi költségvetésben 100.000,- Ft 
keretösszeg biztosítását, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
gyűjtésére és elszállítására jutó szolgáltatási díj megfizetésére. 
 
Határidő:  szerződéskötésre 2018. december 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 25/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottságának 
véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 25/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének 
helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 
Záró rendelkezések 

 
2. § 



15 

 
Jelen rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.  
 

1. sz. melléklet 
 

A KÖZSZOLGÁLTATÓI DÍJ MÉRTÉKE, MEGFIZETÉSÉNEK RENDJE 
 
1.) a Hajdúszoboszlói ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz gyűjtése, szállítása esetén a szolgáltatási díj a közműves csatornahálózattal el 
nem látott településrészen 
 

1.870,- Ft/m3 +ÁFA 
 

A díjat a szolgáltatás igénybevételekor kell megfizetni. A Közszolgáltató nyugtát, külön 
kérésre számlát köteles adni.  

 
A szolgáltatást igénybe vevő magánszemélyek 1.289,-Ft/m3+ÁFA díjat fizetnek a 
Közszolgáltató részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséért és 
elszállításáért. Az önkormányzat 100,-Ft/m3 központi költségvetési forrásból származó 
támogatást, és 502,- Ft/m3+ÁFA saját forrásból származó szolgáltatási díjat utal át a 
Közszolgáltató részére. 

 
2.) Hajdúszoboszlói ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz ártalmatlanító helyre történő átadása esetén a tisztítási díj mértéke: 
 

370,-Ft/m3+ÁFA 
 
A tisztítás díját a közszolgáltatást igénybe vevők kötelesek megfizetni a 
Közszolgáltatónak. A Közszolgáltató a tisztítás díját a tisztítást végző Hajdúkerületi és 
Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. részére köteles megfizetni a közöttük megkötendő külön 
megállapodás szerint. 
 

Tizenharmadik napirend: 
Előterjesztés óriáskerék telepítésével kapcsolatosan. 
 
Majoros Petronella: Nem igazán érti a Csónakázó-tó területrészének helyzetét. 5 millió Ft 
van elkülönítve, ötletpályázat van kiírva, melynek határideje február vége, a terület 
hasznosítására várják az ötleteket. Ezzel szemben ez az előterjesztés egy új pályázati 
kiírást tartalmaz, melynek lényege, hogy erre a területre óriáskerék elhelyezésére 
vonatkozó pályázatokat várnak, ennek a döntési határideje a januári ülés. Ez 
ellentmondásos számára.  
 
Dr. Sóvágó László: Most egy ötletpályázat van kiírva, de ehhez pénz kell, kiviteli tervek, 
engedélyezés kellenek. A pályázat keretében a vízre szeretnének ötleteket várni.  
 
Kocsis Róbert: Két változatot is megélt ez az előterjesztés. Most pályázat lesz kiírva az 
óriáskerék üzemeltetésére, de a helyszín nem teljesen tisztázott. Ha a Csónakázó-tó 
partja és a jelenlegi strandkerítés között lenne ez felállítva, akkor talajmechanikai 
szempontból ideális terep-e ez erre? 
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Dr. Sóvágó László: Vannak képzett szakemberek, akik meg tudják állapítani, hogy milyen 
módon alkalmas ez a talaj erre a célra, ez benne van a kiírásban, a leendő vállalkozó 
felelőssége. Érti ezeket az aggályokat.  
 
Harsányi István: Kezdetben örült, hogy a körzetében egy ilyen látványosság lesz, de 
aztán túlságosan kicsinek tartja a helyet. Az idelátogató vendégeknek is hely kell, közel 
van a kerékpárút, járda, a szűk hely miatt nem férnek el az érdeklődők. Olyan helyre 
kellene ezt az építményt tenni, ahol jobban rá lehet látni, például az uszoda vagy repülőtér 
irányába. Jó ötlet, hogy nem egy helyre koncentrálódik a lakosság és a vendégek 
szórakoztatása, de ezt a helyet nem tartja megfelelőnek.  
 
Kanizsay György Béla: Az általa felmerült aggályok elhangzottak. Jó ötletnek tartja az 
óriáskerék lehetőségét, de fő problémája a területtel van. Kicsinek találja ő is, forgalmas 
gyalog- és kerékpárút mellett van. A talajjal kapcsolatosan van inkább problémája, egy 
üzemi ülepítő sótalanító tó partjáról beszélünk, nem lehet tudni, milyen talajszerkezeti 
változások történtek az elmúlt évtizedekben. Az óriáskeréknek igen komoly lábai vannak, 
hatalmas szerkezetről van szó. Az ajánlatadótól zaj- és hanghatások mérséklését kérik, 
viszont egy igen forgalmas területről van szó, és ez inkább egy hangosabb tevékenység. A 
Gábor Áron - Szent Erzsébet utcák sarkán kijelölt terület otthont adhatna ennek. A Gábor 
Áron utcán már meglévő, sétány jellegű szórakoztató egységek kihasználtságát lehetne 
növelni. Nem szabad lemondani arról, hogy a vendégeket széthúzzák.  
 
Dr. Sóvágó László: Nem érti, miért akarják a szakértők dolgát átvenni. Nem az 
önkormányzat hatásköre ez.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 7 igen (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), 2 
nem (Kanizsay György Béla, Majoros Petronella) szavazat és 2 tartózkodás (Harsányi 
István, Kocsis Róbert) mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  
 

220/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
óriáskerék telepítését az előterjesztésben foglaltak alapján.  
 
Határidő:  telepítésre legkésőbb 2019. május 31. 
Felelős:  polgármester 

 

Tizennegyedik napirend:  
Előterjesztés a képviselő-testület 2019. évi munkatervének meghatározására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
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221/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évi 
munkatervét az alábbiak szerint határozza meg:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. évi munkaterve 

 
A testületi ülések napirendi pontjai: 
 
JANUÁR: 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában levő gazdasági 
társaságok 2019. évi üzleti tervének megvitatása: 
a) Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 
b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
Előadók: vezérigazgatók, ügyvezető 
 
 
FEBRUÁR: 
 
1. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2018. évi tevékenységéről. 
Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 
2. Az önkormányzat 2019. évi környezetvédelmi intézkedési, valamint 
(köz)beszerzési tervének meghatározása. 
Előadó: gazdasági irodavezető, közbeszerzési referens 
Megtárgyalja: Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság, Gazdasági Bizottság 
 
MÁRCIUS: 
 
1-2. A városi rendőrkapitányság beszámolója, illetve a polgárőrség és a 
mezőőrség tájékoztatója a város közbiztonságáról, a feladatokról. 
Előadó: kapitányságvezető, illetve polgárőr egyesület elnöke, igazgatási 
irodavezető 
 
ÁPRILIS: 
 
1. Az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok beszámolói 
2018. évi tevékenységükről (közgyűléseik előkészítése): 
a) Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 
b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
Előadó: vezérigazgatók, ügyvezető 
 
2. Beszámoló a 2018. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról. 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
3. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2018. évi végrehajtásáról. 
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Előadó: belső ellenőrzési vezető, jegyző 
 
MÁJUS: 
 
1. Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok 2018. 
évi ellátásáról, valamint a járási hivatal tájékoztatója ugyanerről. 
Előadók: jegyző, szociális szolgáltató központ vezetője, járási hivatal vezetője 
Megtárgyalja: Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 
JÚNIUS: 
 
1. Beszámoló a debreceni katasztrófavédelmi kirendeltség/hajdúszoboszlói őrs 
2018. évi munkájáról. 
Előadó: kirendeltség igazgató 
 
2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi 
tevékenységéről. 
Előadó: jegyző (társulás titkára) 
 
3. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2020. évi mértékének előzetes 
megállapítására. 
Előadó: igazgatási irodavezető 
Megtárgyalja: Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság, Gazdasági Bizottság 
 
JÚLIUS: 
 
1. Városi kitüntetések adományozása (zárt ülésen). 
 Előadó: polgármester 
 
SZEPTEMBER: 
 
1. Beszámoló a 2019. évi költségvetés első féléves teljesítéséről. 
 Előadó: gazdasági irodavezető 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
OKTÓBER: 
 
1. Beszámoló a városi kommunális infrastruktúra helyzetéről, fejlesztésének 
tennivalóiról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
Megtárgyalja: Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság, Gazdasági Bizottság 
 
2. Általános közmeghallgatás 
 
NOVEMBER: 
 
1. Beszámoló a 2019-ben elvégzett felújítási, beruházási munkákról. 
 Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 Megtárgyalja: Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság, Gazdasági 
Bizottság 
 
DECEMBER: 
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1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének meghatározása (az állami 
költségvetés elfogadásától függően). 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
2. A képviselő-testület 2020. évi munkatervének meghatározása. 
Előadó: polgármester 
3. Előterjesztés 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 
Előadó: belső ellenőrzési vezető, jegyző 

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 

Tizenötödik napirend:  
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 
Dr. Sóvágó László: Többen is „háborút” indítottak ellene a fürdő előtti park milyenségéért. 
A szakmai zsűri véleménye szerint különdíjat érdemelt a park. Megmutatja az oklevelet is. 
El lehet mondani, hogy a szakmai zsűri nem ért hozzá, vagy hogy „kommunista trükk”.  
 
Jónás Kálmán: Ez egy „kommunista trükk”, amit Polgármester Úr mondott. A 
www.viragosmagyarorszag.hu honlapon az összes díjazott fel van sorolva, a 324 település 
valamennyi résztvevője egyéni, a helyi kimagasló értékeket méltató oklevelet kapott. És 
Hajdúszoboszló a „futottak még” kategóriában lévő települések között van. Polgármester 
Úr hazudott tegnap bizottsági ülésen, amikor azt mondta, hogy Hajdúszoboszló nívódíjat 
kapott. 
 
Dr. Sóvágó László: Megkéri képviselőtársát, hogy a minősítéseit tartsa kordában. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), 1 nem (Jónás Kálmán) szavazat 
és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  
 

222/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 
eseményekről december hónapban adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Tizenhatodik napirend:  
Válasz interpellációra a Szabadidő Park és a Szabadtéri Színpad kivitelezési 
munkálataival kapcsolatosan. 
 
Majoros Petronella: A Szabadtéri Színpaddal kapcsolatosan többször került sor 
szerződés-módosításra, amit az időközben felmerülő műszaki igények megoldása 
indokolt, illetve a gyártók és forgalmazók csúszása. Az a kérdése, hogy az ÁFA-t, amely 
terheli a majdnem nettó 438 millió Ft-ot, a beruházásban részt vevő Városgazdálkodási 

http://www.viragosmagyarorszag.hu/


20 

Zrt. vissza tudja-e igényelni? A következő ülésre szeretne erre választ kapni. A Szabadidő 
Parkkal kapcsolatosan is történt szerződés-módosítás. 350 millió Ft-ot tervez a város erre 
a beruházásra. Nem látja a tájékoztatóban azokat a részköltségeket, amelyek időközben 
felmerültek. Így azt sem lehet tudni, elegendő lesz-e ez az összeg. Erre vonatkozóan is 
választ kér a következő ülésre Főmérnök Asszonytól. Ezen kiegészítésekkel elfogadja a 
választ.  
 

Kérdések:  
 
Antalné Tardi Irén: Az ősz folyamán elfogadták a Dózsa György út - Nádudvari út 
kereszteződésében közlekedési lámpa elhelyezésére vonatkozó javaslatot. Történt-e 
azóta fejlemény, hogy eljuttatták a levelet Bodó Sándor országgyűlési képviselő úrnak? 
Milyen időtávon belül valósulhat meg ez a fejlesztés? 
 
Dr. Sóvágó László: Javasolja, hogy a januári képviselő-testületi ülésre hívják meg Bodó 
urat, kérjék meg, hogy adjon tájékoztatást arról, mik a fejlemények, illetve hívjanak meg 
szakértőket is.  
 
Kocsis Róbert: A Megyei Közgyűlésnek volt egy kihelyezett ülése Polgáron, ahol jelen 
volt a NIF vezetése, megemlítették, hogy tervbe van véve ez a csomópont is, mint 
megvalósítandó fejlesztési cél. 
 

Interpellációk:  
 
Marosi György Csongor: December 21-én befejeződik az UPC kábelek telepítése a 
lakótelepen. Sokan tettek panaszt, hogy nem megfelelően járnak el a terület 
rendezésénél. 21-én lejár a területfoglalási engedélye a cégnek, kéri a hivatalt, hogy ezt 
követően egy alaposan átnézett, végrehajtás utáni átvétel történjen meg.  
 
A képviselő-testület ülése 15.28 órakor befejeződött.  

 
K.m.f. 

 
 

 Dr. Sóvágó László       Dr. Korpos Szabolcs  
     polgármester                                                          jegyző 


