
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. 
március 22-én 14.00 órakor a Városháza Pávai Vajna Ferenc termében kezdődött 
nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Ho-
loda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Ma-
rosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János képviselők, Dr. Kor-
pos Szabolcs jegyző; Dr. Sléder Tamás aljegyző; Lőrincz László gazdasági irodavezető; 
Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes; Szilágyiné Pál Gyöngyi város-
fejlesztési irodavezető-helyettes; Kunkliné Dede Erika egészségügyi-szociális irodavezető-
helyettes; Fehér Adrienn technikus; Molnár Viktória jegyzőkönyvvezető, valamint érdeklő-
dő állampolgárok. 
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-
testület határozatképes, majd javasolta a meghívóban szereplő napirendek elfogadását és 
megtárgyalását, azzal a kiegészítéssel, hogy a 10. számú előterjesztés kerüljön le napi-
rendről, az előterjesztő kérésére, illetve kiosztásra került egy előterjesztés, „Előterjesztés 
kártérítési ügyben hozott bírósági végzésről”, melynek felvételéről szavaznia kell a képvi-
selő-testületnek.  
 
A képviselő-testület a kiosztott előterjesztés napirendre vételét 12 igen szavazat (Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt); 
a meghívóban szereplő napirendet 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Cson-
gor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózko-
dás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a követke-
ző határozatot hozta:  

 
45/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Tájékoztató Hajdúszoboszló város közbiztonságának helyzetéről, a közbiz-
tonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 
Előadó: kapitányságvezető 
 
2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2017. évi 
munkájáról. 
Előadó: polgárőrség elnöke 
 
3. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2017-es működéséről. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
4. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2017. évi tevékenységéről. 
Előadó: jegyző 
 
5. Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására. 
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Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés emlékoszlop áthelyezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés a Kálvin tér 5. és Kálvin tér 7. szám alatti oktatási intézmények 
ügyéről. 
Előadó: jegyző 
 
8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról öntözőcső fektetésére. 
Előadó: jegyző 
 
9. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2017. évi mű-
ködéséről szóló beszámolóhoz. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
11. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatára. 
Előadó: jegyző 
 
12. Előterjesztés az Olajos Társasház kérelméről. 
Előadó: polgármester 
 
13. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési 
tervéről. 
Előadó: polgármester 
 
14. Előterjesztés kártérítési ügyben hozott bírósági végzésről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 

Első napirend:  
Tájékoztató Hajdúszoboszló város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Gali Sándor kapitányságvezető és Barnai János me-
gyei rendőrfőkapitány-helyettes. 
 
Dr. Gali Sándor: Röviden ismertette a beszámolóban leírtakat. Megköszönte az önkor-
mányzatnak a tavalyi évben nyújtott támogatást.  
 
Holoda Attila: Köszöni a tájékoztatást. Az ittas felderítések számát kicsit sokallja. Köthe-
tő-e valamilyen időszakhoz?  
 
Dr. Gali Sándor: Nem köthető semmilyen időszakhoz, ez egy általános szám.  
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Majoros Petronella: A kerékpárosok által okozott balesetek száma az elmúlt évben emel-
kedett. Az utóbbi években rendszeresen keresik meg lakosok a következő problémával: a 
Dózsa György úton nincs a közeli tervek között a kerékpárút-hálózat kiépítése, bár készült 
rá vonatkozó terv. Ez az útszakasz rendkívül balesetveszélyes a kerékpározók számára, 
hiszen a Tesco-buszjárat is megszűnt, így sokan veszik igénybe a kerékpárt. Nagyon kes-
keny az útszakasz, gyakran használják emiatt a járdát. Így viszont megbüntetik őket, sok-
szor kisnyugdíjasokat is. Lát-e valamilyen kompromisszumos megoldást Kapitány Úr an-
nak megoldására, hogy szabálysértés esetén ezek a pénzbüntetések elkerülhetővé válja-
nak?  
 
Dr. Sóvágó László: Épp a múlt héten kereste fel egy idős házaspár és kérték közbejárá-
sát annak érdekében, hogy megszűnjön a járdán kerékpározás, mivel nagyon veszélyes, 
különösen a fiatalok mennek gyorsan.  
 
Dr. Gali Sándor: Van ugye a társadalmi igény és van a jogszabály. A rendőrség a kettő 
között van, tőle várják a megoldást, de ez nem ő rajta múlik. Érdemes lenne kérni a 
KRESZ módosítását a kerékpárosokra vonatkozóan. Őhozzá is fordulnak lakosok hasonló 
kérésekkel. Nem presszionálja kollégáit arra, hogy azon a területen végezzenek fokozott 
ellenőrzést. A probléma megoldására nem tud javaslatot tenni.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  

 
46/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat  

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

 

Második napirend: 
Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2017. évi munkájáról. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nemes Gyula a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú 
Egyesület elnöke. 
 
Nemes Gyula: Szeretné megköszönni Polgármester Úrnak és a Képviselő-testületnek a 
támogatást, amellyel hozzájárultak a polgárőrség működéséhez. Kéri, a jövőben is támo-
gassák az Egyesületet.  
 
Jónás Kálmán: Három éve kéri, hogy támogassa a testület egy terepjáró beszerzését a 
polgárőrség részére. Eddig nem támogatták ezt a javaslatát, napirendre sem került. Ismét 
benyújt jövő hónapban egy kérelmet, 2,5 millió Ft-ról van szó, terepjáró megvásárlására 
vonatkozóan.  
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A képviselő-testület a beszámolót 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

47/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 
Polgárőr Közhasznú Egyesület 2017. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul 
veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 

Harmadik napirend:  
Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2017-es működéséről. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és 
támogatta. A tavalyi évben elmondásuk alapján kiemelkedő esemény nem történt.  
 
Kocsis Róbert: Ebben az anyagban is szerepel az, hogy szükségük lenne egy terepjáró 
gépkocsira. Van-e valamiféle szándék a beszerzésre vonatkozóan? Van egy mondat az 
anyagban, mely szerint a horgászok jelzett kiemelt közös ellenőrzése nem valósult meg, 
ismeretlen okból. Mi ennek az oka?  
 
Dr. Sóvágó László: Semmi akadály nincs a gépkocsi vásárlásnak, a következő évi költ-
ségvetés tárgyalásakor érkezzen javaslat és szavazzon róla a testület.  
 
Dr. Sléder Tamás: Minden év végén országszerte képzéseket tartanak a mezőőröknek. A 
2016. év végi továbbképzésen hangzott el a rendőrkapitányság részéről, hogy a 2017-es 
évben szeretnék a különböző horgászhelyek kiemelt ellenőrzését megvalósítani. Ennek 
ellenére nem történt ebben semmilyen lépés. A Keleti-főcsatorna mentén fokozott ellenőr-
zésre lenne szükség.  
 
Jónás Kálmán: Ő az idei év költségvetésének tervezésekor is benyújtotta a terepjáró be-
szerzésére vonatkozó javaslatát, de napirendre sem vették. A közös ellenőrzések számát 
növelni kell, ez szerepel az anyagban is.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  

 
48/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat 
2017. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 
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Negyedik napirend:  
Beszámoló a polgármesteri hivatal 2017. évi tevékenységéről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület a beszámolót 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  

 
49/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hi-
vatal tavalyi tevékenységéről, eredményeiről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 

Ötödik napirend:  
Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta a 
rendelet-tervezet és támogatta a módosításokat.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő rendeletet alkotta:  
 
A 6/2018. (III. 22.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.   
 

Hatodik napirend:  
Előterjesztés emlékoszlop áthelyezésére. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és az A, jelű határozati javaslatot támogatta.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az A, 
jelű határozati javaslatot támogatta.  
 
Jónás Kálmán: Amennyiben az A, jelű javaslat kerül megvalósításra, annyit kér, hogy a 
tervezéskor úgy építsék meg az oszlop környezetét, hogy egy 50-100 fős rendezvényt is 
meg lehessen ott tartani.  
 
Majoros Petronella: A tavalyi évben alakult meg egy eseti bizottság, amely felvállalta, 
hogy az emlékoszlopnak helyet keres a városban. Ő is tagja a bizottságnak, megfelelőnek 
találják a határozati javaslatban szereplő helyet. Viszont a határozati javaslat nem tér ki 
arra, hogy ha az ivókút helyére megépül az emlékoszlop, akkor az ivókútnak helyet kell 
máshol találni. A Halasi Fekete Péter téren a millenniumi szoborparknak a rendezésére 
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egy koncepció kidolgozására is szükség lehet, a múzeum igazgatójának szakmai segítsé-
gével. Szabó László „Repülő halak” című alkotását érdemes lenne a szoborparkba behe-
lyezni, hiszen méltatlan helyen áll. Elindult-e ez az irány, meg lett-e keresve a múzeum 
igazgatója, megkezdődtek-e a munkák a szoborparkkal kapcsolatosan?  
 
Dr. Sóvágó László: Felkért egy tervezőt a park rendbetételére, hozzá fognak kezdeni 
hamarosan.  
 
A képviselő-testület az előterjesztés A, pontját 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Har-
sányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatal-
ban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  

 
50/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete TELEPÜLÉSÜNK 
ELSŐ EMLÍTÉSÉNEK 900. ÉVFORDULÓJÁRA állított emlékoszlopot a Hősök te-
rén a Bocskai szobor és a második világháborús emlékmű közötti területen, az 
ivókút helyére az épület felé tájolva áthelyezi. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   jegyző 

 

Hetedik napirend:  
Előterjesztés a Kálvin tér 5. és Kálvin tér 7. szám alatti oktatási intézmények ügyé-
ről. 
 
Kocsis Róbert: Értesülései szerint az önkormányzat nem kívánja támogatni a bontást és 
felújítást. Kéri, hogy méltányosságból támogassák, önkormányzati ingatlanokról van szó.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Jónás 
Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Né-
meti Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), 1 nem szavazat (Majoros Petronella) 
és 1 tartózkodás (Harsányi István) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  

 
51/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat  

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Haj-
dúszoboszló, Kálvin tér 7. szám alatti ingatlan tulajdonosi jogainak gyakorlója, 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Berettyóújfalui Tankerületi Központ az ingatlan 
Puskin utca felőli „T” alakú épületének udvarra benyúló részét elbontsa, a bontás 
után visszamaradó épületrész homlokzatát helyreállítsa, valamint az elbontott épü-
letrész helyén 10 cm betonburkolat készítsen. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Haj-
dúszoboszló, Kálvin tér 5. szám alatti ingatlan tulajdonosi jogainak gyakorlója, 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Berettyóújfalui Tankerületi Központ a megsül--
lyedt épület alatt az altalajt megerősíttesse és a szerkezeti repedéseket kijavítas-
sa. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bontáshoz és a felújításhoz 
szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 

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

 
52/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi 
hozzájárulását adja, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdo-
nában lévő hajdúszoboszlói 0404 hrsz-ú önkormányzati út igénybevételével 
Petrovics András (4200 Hajdúszoboszló, Szívós u. 25.) a lévő 0405/44 és 
0403/16 hrsz-ú szántót öntözhesse. A tulajdonosi hozzájárulást Hajdúszo-
boszló Város Önkormányzata az öntözés vízjogi engedélyéhez adta ki. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentu-
mok aláírására. 

 
Határidő: 2018.április 30. 
Felelős:   jegyző 

 

Kilencedik napirend:  
Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2017. évi működéséről 
szóló beszámolóhoz. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Né-
meti Attila Sándor, Orosz János) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  

 
53/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestülete megállapítja, hogy  

-  az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - Hajdú Volán 
Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság jogutódja - a 2013. december 30-án 
létrejött Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségének 2017. 
évben eleget tett, s 
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- a Közszolgáltatási Szerződés vonatkozó előírásaiban foglaltak alapján 
a 2017. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a 
szokásos mértékű nyereség biztosítása érdekében az önkormányzat 9.397,-
eFt összegű önkormányzati működési támogatást biztosít. A működési 
támogatást a 2017. évi pénzmaradvány terhére biztosítja. 

- Közszolgáltatási Szerződés vonatkozó előírásaiban foglaltak alapján a 
bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a szokásos mértékű 
nyereség összege 2017. évben 17.781,-eFt volt.  
 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizedik napirend:  
Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megál-
lapodások felülvizsgálatára. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mel-
lett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  
 

54/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszo-
boszlói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint Hajdúszoboszlói Né-
met Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásokat 
felülvizsgálta és azokat az előterjesztés melléklete szerinti formában jóvá-
hagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Tizenegyedik napirend:  
Előterjesztés az Olajos Társasház kérelméről. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 3 nem 
szavazat és 4 tartózkodás mellett nem támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 2 igen (Jónás Kálmán, Majoros Petronella), 3 nem 
szavazat (Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Orosz János) és 6 tartózkodás (Har-
sányi István, Holoda Attila, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. 
Sóvágó László) mellett nem támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a követke-
ző határozatot hozta:  
 

55/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Olajos 
Társasház kérelmét lépcsőházainak nyílászáró cseréjére vonatkozóan nem 
támogatja.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Tizenkettedik napirend:  
Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervé-
ről. 
 
Dr. Sléder Tamás: Az előterjesztés mellékletében elírás történt, a kátyúzási munkálatok-
nál 2018-ra kéri javítani az évet. 
 
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), szavazat és 1 tartózkodás (Jónás 
Kálmán) mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határoza-
tot hozta:  
 

56/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét - az 
előterjesztés mellékletében rögzített tartalommal - elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2018. december 31. 
Felelős: polgármester 

 

Tizenharmadik napirend:  
Előterjesztés kártérítési ügyben hozott bírósági végzésről. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Technikai hiba miatt nem került fénymásolásra a második oldal, 
így felolvassa a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a kö-
vetkező határozatot hozta:  
 

57/2018. (III. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Debreceni 
Törvényszék 15.P.21.926/2016/41 számon kiadott ítéletét elfogadja.  
 
Szikszai Dezsőné felperes /4200 Hajdúszoboszló, Hathy János utca 11./ 
részére megfizetendő 1 MFt összegű tőkét, valamint 214.554,- Ft 
perköltséget a 2018. évi városi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 
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Kérdések:  
 
Kanizsay György Béla: A Kossuth-Csontos utca sarkáról keresték meg lakók azzal kap-
csolatosan, hogy egy ottani kisebb telekre asztalosműhely épült, ahol minden nap ipari 
tevékenységet folytatnak. Ezt nehezményezik a lakók. Hogyan lett a működési engedély 
kiadva erre, szabályosan történt-e, hiszen családi házas övezetről van szó. Kéri, vizsgálják 
ki ezt az ügyet. Másik kérdése a szállásadókkal kapcsolatos adatkezelés, adatvédelem. 
Nagy a bizonytalanság, kell-e ilyen tájékoztatót beszerezni a szálláshely tulajdonosoknak, 
milyen jellegűnek kell lennie? Elég magas áron lehet hozzájutni. Mit lehet erről tudni, szá-
míthatnak-e segítségre a szállásadók?  
 
Dr. Sléder Tamás: Ők is szembesültek ezzel a problémával, a hivatal megpróbál segítsé-
get nyújtani a szállásadóknak.  
 
Dr. Sóvágó László: Az első kérdésre írásban ad választ a hivatal.  
 
Jónás Kálmán: A 2017. októberi képviselő-testületi ülésen döntöttek a gasztro rendezvé-
nyek helyszínével kapcsolatosan. Mi az oka annak, hogy a mostani rendezvény a régi 
helyszínen került megrendezésre? Az elkövetkező rendezvények hol lesznek megtartva? 
Ki most ezeknek a rendezvényeknek a fő szervezője?  
 
Dr. Sóvágó László: Ebben az évben minden rendezvény a régi helyszínen lesz megtart-
va. Ennek az oka, hogy az E-On nem fektette le azokat a kábeleket, amelyekről szó van, 
áramhiány van azon a területen. A rendezvények fő szervezője a művelődési központ.  
 
Jónás Kálmán: Az öt új elárusítóhellyel kapcsolatosan kérdezi, hogy a pályázat lezárultá-
val sikerült-e megszólítani azokat, akik népművészeti, zsűrizett termékeket árusítanak?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az első forduló lezárult, de lesz második is, mivel maradtak üres 
helyek. Három pavilon sikerült értékesíteni, ezek között zsűrizett termék nem lesz. Volt 
egy pályázó, akinek érvénytelen volt a pályázata, ő nádudvari fekete kerámiát árul, bízik 
benne, hogy a második fordulón sikeresen szerepel.  
 

Interpellációk:  
 
Kocsis Róbert: A Bajcsy Zs. utcáról keresték meg az ott lakók, hogy az egykori malom 
telke előtt áldatlan állapotok uralkodnak. Az elmúlt havas időszakban senki nem takarította 
a havat, a bozótos rész a járdára is kiér. A kerítésen belülről is hajolnak kifelé a cserjék az 
utcára. A telek tulajdonosát fel kellene szólítani. Hatósági intézkedést sürget ebben a kér-
désben.  
 
Dr. Sléder Tamás: A közterület-felügyelő kollegákat felkéri a helyzet kivizsgálására. Meg-
teszik a hatósági lépéseket.  
 
Harsányi István: A József Attila – Lovas utca sarkán lévő telek ügyében interpellál. Ez a 
telek évek óta elhanyagolt állapotban van. A havat senki nem takarítja, az oszlopok dőlnek 
ki a járdára. Nyáron többször felszólítja a közterület-felügyelet a tulajdonost a sövények, 
ágak, fű lezárására. Van-e arra lehetőség, hogy az önkormányzat elvégeztesse a munká-
kat, ezt követően pedig benyújtja a számlát a tulajdonosnak? Esetleg ráterheli a földterü-
letre a számlákat? Ugyanezt lehet elmondani a régi tóparti vendéglőnél is, az enyészet 
martalékává vált. Rendbe kell tenni azt a környéket.   
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Dr. Sléder Tamás: A tóparti vendéglő tulajdonosa ellen jelenleg is bírósági eljárás van 
folyamatban. A másik teleknek tudomása szerint még mindig a szakszervezetek a tulajdo-
nosai. Tőlük lehetne megkérdezni, hogy ennyi éven keresztül miért nem akarnak semmit 
kezdeni a telekkel.   
 
Jónás Kálmán: Megkereste egy állatmentéssel foglalkozó egyesület, amely végig járja az 
országban a gyepmesteri telepeket. Nagyon lesújtó véleményt fogalmaztak meg a szo-
boszlói gyepmesteri teleppel kapcsolatosan. A Városgazda igazgatójához intézi interpellá-
cióját, elküldi a levelet neki is. A következő testületi ülésre írásos tájékoztatót kér. Másik 
interpellációja a következő: egy mozgáskorlátozott polgár kereste meg azzal kapcsolato-
san, hogy a Halasi Fekete Péter téren található Spar üzletből kilépve található egy lejárat, 
amely az úttestre vezet. A rokkant parkoló viszont a másik oldalon van. A lejáratot általá-
ban elállják autóval. Az a kérése, hogy ha lehetséges, úgy fessék fel a következő alka-
lommal ezt a parkolót, hogy a lejárat mindenképpen egy zárt terület legyen, tehát le tudja-
nak menni kerekesszékkel is, illetve a rokkant parkoló a másik oldalon legyen.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban adnak választ az interpellációra.  
 
A képviselő-testület ülése 15.00 órakor befejeződött.  
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Sóvágó László      Dr. Korpos Szabolcs  
    polgármester                                             jegyző 


