
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. július 6-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 megbízott jegyző; Lőrincz László gazdasági 
irodavezető; Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes; Szilágyiné 
Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-helyettes; Kunkliné Dede Erika 
egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes; Huczka János technikus; Molnár 
Viktória jegyzőkönyvvezető, valamint érdeklődő állampolgárok. 

 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testület 
határozatképes, majd javasolta a meghívóban szereplő napirendek elfogadását és 
megtárgyalását, azzal a kiegészítéssel, hogy kiosztásra került két anyag, melyek 
felvételéről szavaznia kell a képviselő-testületnek: „Előterjesztés a „Magyar Szürkék 
Útja” pályázattal kapcsolatos döntésről (kiegészítés)”; „Előterjesztés a Szabadtéri 
Színpadról”, illetve lesz egy szóbeli polgármesteri tájékoztató is napirenden. 
Javasolta továbbá, hogy a meghívóban szereplő 3., 4., 5., 11. számú előterjesztések 
kerüljenek le napirendről, az előterjesztők kérésére.  
 
A képviselő-testület a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos döntésről szóló 
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 Szabadtéri Színpadról szóló 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); 
az így módosult napirendet 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, 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 11 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  
 

125/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről (2016. évről). 
Előadó: megbízott jegyző 
 
2. Előterjesztés a településrendezési tervek módosításához beérkezett 
kérelmekről. 
Előadó: városi főépítész 
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3. Előterjesztés román-magyar határon átnyúló pályázat készítésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
4. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
5. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről szóló 
önkormányzati rendelet újraalkotására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
6. Javaslat szociális szolgáltatásokról szóló rendelet módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete kölcsönének 
átütemezésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról optikai kábelhálózatok 
összekötéséhez. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
9. Előterjesztés a 0498/64 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog rendezésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
10. Előterjesztés bérleti szerződés felmondásáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
11. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
felmondásával kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
12. Előterjesztés a Zöld város pályázat módosításáról. 
Előadó: polgármester 
 
13. Előterjesztés a Szent István park felújításáról. 
Előadó: polgármester 
 
14. Előterjesztés utcanév megváltoztatásával kapcsolatban (Gorkij utca). 
Előadó: megbízott jegyző 
 
15. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetőjének megbízásával kapcsolatos ismételt törvényességi felhívásról. 
Előadó: polgármester 
 
16. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról. 
Előadó: polgármester 
 
17. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
Előadó: polgármester 
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18. Előterjesztés a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos 
döntésről (kiegészítés).  
Előadó: megbízott jegyző  
 
19. Előterjesztés a Szabadtéri Színpadról. 
Előadó: polgármester 
 
20. Polgármesteri tájékoztató (szóbeli).  
Előadó: polgármester 
 
21. Válasz interpellációra az áramszolgáltató által végzett fanyesésekkel 
kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
22. Válasz interpellációra az áramszolgáltató által végzett fanyesésekkel 
kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
23. Válasz interpellációra Hősök tere támfal burkolatával és a Kossuth u. – 
Hőgyes u. útkereszteződéssel kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
24. Válasz interpellációra kilátási háromszögekkel kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására. 
Előadó: polgármester 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 

Első napirend:  
 
Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről (2016. évről). 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 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:  
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126/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat   
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és 
terveiről készített beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   társulási elnök, társulási titkár 

 

Második napirend:  
 
Előterjesztés a településrendezési tervek módosításához beérkezett 
kérelmekről. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai-Kiss Gábor városi főépítész.  

 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 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:  
 

127/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi 
támogatását adja, hogy a HÉSZ az alábbiak szerint módosuljon: 
 
a) Napelem park céljára különleges övezeti besorolás legyen a jelenleg 
0345/90, tervezett:0345/98 hrsz-ú, a jelenlegi 0238/3, tervezett: 0238/11 és 
0238/1hrsz-ú, továbbá a 0350/21 és 0351hrsz-ú területen 
b) A Fekete László u. DK-i oldalán teljes hosszban legyen kertvárosi 
lakóterület, 50 m telekmélységben 
c) A Luther u. 22. alatti ingatlan Intézményi övezetből kerüljön a 
Településközponti vegyes (Vt-9) övezetbe 
d) A Rákóczi u. – Bajcsy-Zs. u. közötti tömbfeltárásra készüljön alternatív, 
költséghatékonyabb megoldási javaslat(ok) 
e) A Debreceni út menti 3534/4 és 3339 hrsz. alatti ingatlanok legyenek a 
- korábbi testületi döntésnek megfelelően kezelt - 3534/1-3 hrsz. alatti 
ingatlanokkal azonosan szabályozva. Feltétel, hogy a tulajdonos a többi itteni 
ingatlan tulajdonosaival azonos mértékben vállaljon részt a 
költségviselésben. 
f) A Liget utca menti Vt-6 jelű tömb övezeti átsorolása (Vt-10) történjen 
meg, alacsonyabb homlokzatmagasságot ehetővé téve 
g) A Gábor Áron u. Aqua Palace és a Platán hotel közötti szakaszán a 
jelenlegi sétány és a strandfürdő kerítése közötti területen legyen lehetőség 
kereskedelmi és vendéglátó építmények elhelyezésére 
h) Bródy- Szent Erszébet u. 2497/2, 2496/2-5 alatti területen a 
beépítettség növelendő 
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i) Bihari úti rekultivált lerakó és a Bihari utca páros oldal kertvégek közötti 
út helyett csatornaterületet legyen szabályozva 
j) JEC és a patika közötti útként szabályozott területrészt a JEC 
területéhez kerüljön csatolásra 
k) Makkos F. utca 7704 hrsz.-ú ingatlanon átmegy egy csatorna, 
kiszabályozása indokolt. 
l) A szabályozási terveken hiányzó közterületek elnevezését, a 
valóságban meglévő, de a tervről hiányzó közterületeket, övezeti jelöléseket 
pótolni szükséges 
m) A HÉSZ és a szabályozási tervek hibajavítását el kell végezni, a nem 
egyértelmű megfogalmazásokat pontosítani szükséges 
n) a HÉSZ elővásárlási jogról szóló 7. sz. melléklete felülvizsgálatra 
kerüljön, különös tekintettel a 3264 hrsz-ú és a 4948 hrsz-ú területekre 
vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatban, ezzel egyidejűleg kerüljön sor az 
1/2005. (I. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére. 
A tervezési feladatok elvégzéséhez szükséges önerőt az önkormányzat a 
beérkezett legkedvezőbb ajánlat alapján a költségvetési tartalékkeretből 
biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester  

 

Harmadik napirend:  
 
Előterjesztés román-magyar határon átnyúló pályázat készítésére. 
 
Varga Imre: A gazdasági bizottsági ülésen elhangzottak alapján a határozati 
javaslat második pontját módosítja: a költségvetési tartalék az önerő kerete, a 
polgármesteri hivatal kapja a pénzt.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 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:  
 

128/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés szerinti tartalommal és partneri körrel pályázatot nyújt be az 
„INTERREG V – A Románia – Magyarország Együttműködési Program 6. 
Határon Átnyúló Együttműködés Támogatása Intézmények és 
Állampolgárok Között” című nyílt pályázati felhívására. 
 
A pályázati támogatás szükséges 5%-os önerejét, maximum 2.350.000.-
Ft.-ot az éves önkormányzati költségvetés tartalék keretéből biztosítja a 
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal részére. 
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Határidő:  2017. augusztus 31. 
Felelős:   megbízott jegyző 

 

Negyedik napirend:  
 
Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő rendelet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2017. (VII. 06.) önkormányzati rendelete 

 Hajdúszoboszló Város 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának 
rendjéről - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és felhatalmazása 
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva - az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
rendelet) 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, 
Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottsága egyetértésével -  
a következőket rendeli el: 

I. FEJEZET 

A rendelet hatálya 

 

1. § 
 

A 2017. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése az 
alábbira változik: 
 
(1) „A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés főösszegét 6.605.280 E Ft-
ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    4.260.437 E Ft működési célú bevétellel, 
    4.501.205 E Ft működési célú kiadással és 
    -  240.768 E Ft működési egyenleggel, valamint 
 



7 

       886.220 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 
              2.104.075 E Ft felhalmozási célú kiadással és 
          -   1.217.855 E Ft felhalmozási egyenleggel,  
fogadja el.” 

2. § 
 

Az Ör. 12.§ (1) bekezdése az alábbi f.) ponttal egészül ki: 
 
f.) Gazdasági Bizottságra a Városfejlesztés, Mezőgazdasági Bizottság előzetes 
javaslata alapján a 14. sz. mellékletben szereplő 50.000 E Ft-ot 
intézményfelújításokra. 

3. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től 
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 
  

Ötödik napirend:  
 
Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről szóló 
önkormányzati rendelet újraalkotására. 

 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 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 rendeletet 
alkotta:  
 
A 13/2017. (VII. 06.) számú rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 

Hatodik napirend:  
 
Javaslat szociális szolgáltatásokról szóló rendelet módosítására. 

 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 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 rendeletet 
alkotta: 
 
A 14/2017. (VII. 06.) számú rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
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Hetedik napirend:  
 
Előterjesztés a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete kölcsönének 
átütemezésére. 

 
Jónás Kálmán: Van-e arra bármilyen matematikai esély, hogy a város 
visszakapja ezt a pénzt?  
 
Lőrincz László: Nyilván matematikai esélye van a dolognak, hogy fog-e 
teljesülni, arra nem tud válaszolni. Kisebb esélyt lát rá.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 
nem szavazat (Kanizsay György Béla) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 
fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

129/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 
hogy a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete 709.672.- forint lejárt határidejű 
tartozását legkésőbb 2021. március 31-ig fizethesse vissza. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   mb. jegyző 

 

Nyolcadik napirend:  
 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról optikai kábelhálózatok 
összekötéséhez. 

 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 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:  
 

130/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 
hajdúszoboszlói 1949, 2477/1, 2475/6, 2475/11, 2475/26, 2667/58, 
2667/32 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulását adja 
az UPC Magyarország Kft. részére, hogy a Bánomkertben, illetve a 
Böszörményi-Huba út körzetében kiépített hálózat összekötésére szolgáló 
deepfiber alépítmény, földhálózati kábel, kiépítésre kerüljön. A földhálózati 
kábel pontos nyomvonaláról a beruházó köteles egyeztetni a közút 
kezelőjével. 



9 

A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt a szükséges 
szakhatósági és más engedélyek beszerzésétől és az azokban foglaltak 
betartása alól. 
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:   mb. jegyző 
 

Kilencedik napirend:  
 
Előterjesztés a 0498/64 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog rendezésére. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 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:  
 

131/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 
hogy a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás a hajdúszoboszlói 
0498/64 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, a Hajdúszoboszlói Búzakalász 
Agrár Zrt.-vel 2011. november 16-án kötött szerződést felbontsa, ezzel 
egyidejűleg, hasonló tartalommal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
kössön adás-vételi szerződést az ingatlanra. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 
hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hajdúszoboszlói 
Kistérségi Többcélú Társulás között megállapodás jöjjön létre, hogy az 
Önkormányzat az ingatlant a Társulás használatába adja, mindaddig, 
amíg a megvalósult kerékpárút fennmarad.  
A már kifizetett vételárat a Hajdúszoboszlói Búzakalász Agrár Zrt. nem 
utalja vissza a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás részére, a 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával kötendő szerződésben 
rendezettnek tekinti az ellenérték kiegyenlítését. Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata és a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
egymás között pénzügyileg úgy számol el, hogy a határozatlan ideig tartó 
ingatlan használat ellenértékeként a Társulás a 624.600.- + ÁFA összeget 
fizet meg az önkormányzat részére.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:   mb. jegyző 
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Tizedik napirend:  
 
Előterjesztés bérleti szerződés felmondásáról. 

 
Jónás Kálmán: Hét éve próbálja elérni, hogy ezt a szerződést mondja fel az 
önkormányzat. Jobbnak tartotta volna, ha az önkormányzat hasznosítja ezt a 
területet. Kéri, hívják fel a bérlő figyelmét arra, hogy a Szabadtéri Színpadon 
tartott rendezvények idejére ne szervezzen egyéb rendezvényt, mert zavaró.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 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:  
 

132/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Búzavirág ’94 Kft-vel 2013. április 22-én a „Fesztivál tér” megnevezésű 
területre vonatkozóan megkötött bérleti szerződést - annak 12.) pontjában 
foglaltakra tekintettel - 2017. szeptember 1-jei határidővel felmondja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri Bérlőt 
a szerződés megszűnésével kapcsolatosan adódó és vállalt 
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tenni szíveskedjen. 
 
Határidő:  2017. szeptember 1. 
Felelős:   polgármester, mb. jegyző 

 

Tizenegyedik napirend:  
 
Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
felmondásával kapcsolatosan. 

 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Pontosítást kíván tenni az előterjesztésben. Bizottsági 
üléseken is beszéltek már az üzletrész forintális nagyságáról, az önkormányzat 
is csak 40.000.- Ft értékű üzletrészt vásárolhat a cégben. Ez viszont azt jelenti, 
hogy vagy Hajdúböszörményt vagy Berettyóújfalut, mint a társult 
önkormányzatok egy-egy képviselőjét, az önkormányzatnak meg kell bízni a 
képviselettel, hiszen az önkormányzat önmagát képviselni nem tudja ezeken az 
üléseken. Kéri továbbá, hogy nevesítsenek egy személyt, aki a társulás ülésein 
képviseli az önkormányzatot a fejlesztésekkel kapcsolatosan.  
 
Dr. Sóvágó László: Javasolja, hogy a megbízott jegyző úr jelöljön ki egy 
munkatársat.  

 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 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 



11 

nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő 
határozatokat hozta:  
 

133/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt-vel megkötött, 2014. június 30-án kelt - 
többször módosított -  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 34.§-ban foglaltak alapján  - 
tekintettel arra, hogy az NHKV Zrt. a Hajdúszoboszlói Zrt. közszolgáltatói 
megfelelőségi véleményét azonnali hatállyal visszavonta -  2017. 
szeptember 30. napjával felmondja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés felmondásával kapcsolatos okiratok aláírására. 
 
Felkéri mb. Jegyzőt tegye meg a szükséges intézkedések a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának folyamatos biztosítása 
érdekében. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Polgármester, mb. Jegyző 

 
134/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, miszerint a – törzstőke felemelés esetén – 
üzletrészt kíván vásárolni 40.000.- Ft névértékben a Debreceni Hulladék 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben (székhely: 4031 Debrecen, István út 
136.).  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a törzstőke 
összegét, 40.000.- Ft-ot a 2017. évi városi költségvetés tartalék kerete (1. 
sz. melléklet, mérleg) terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonszerzéssel összefüggő okiratok 
aláírására.   
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Polgármester, mb. Jegyző 

 
135/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, miszerint a Debreceni Hulladék 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosaként szerződést kíván kötni a Kft-
vel a hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására vonatkozóan, melynek 
feltételeiről a soron következő képviselő-testületi ülésen dönt.  
 
Határidő:  2017. szeptember 30. 
Felelős:   Polgármester, mb. Jegyző 
 
 



12 

136/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, miszerint a Mötv-ben meghatározott módon 
csatlakozni kíván a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 
Társuláshoz (4024 Debrecen, Piac u. 20.) a Társulási Megállapodásban 
foglaltak szerint. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulási 
Tanácsban a szavazati arány közvetetten lakosságszám arányos. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulási 
működési költségeihez lakosságszám arányban meghatározott összegét, 
500.000.- Ft-ot a 2017. évi városi költségvetés tartalék kerete (1. sz. 
melléklet, mérleg) terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozással kapcsolatos 
intézkedések megtételére, a szükséges okiratok aláírására.   
 
Határidő: tulajdonszerzést követően azonnal 
Felelős:   Polgármester, mb. Jegyző 

 
137/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulási Tanácsába az 
Önkormányzat képviseletére felkéri a megbízott Jegyzőt, hogy jelöljön ki 
egy, a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal munkatársát.  
 
Határidő:  tulajdonszerzést követően azonnal 
Felelős:   Polgármester, mb. Jegyző 

 

Tizenkettedik napirend:  
 
Előterjesztés a Zöld város pályázat módosításáról. 

 
Majoros Petronella: Miért nem egészíti ki az önkormányzat az elnyert 
összeget annak érdekében, hogy az eredeti tervek megvalósulhassanak? Miért 
csökkentik a fejlesztések tartalmi elemét?  
 
Dr. Sóvágó László: Azért, mert ha saját költségből kell megépíteni, akkor úgy 
gondolják, vannak ennél fontosabb cél is, amire költeni szeretnének. Az itt 
„megspórolt” pénzt más hasznos célokra fogják fordítani. Egy pályázat mindig 
kész tények elé állítja a hivatalt, alkalmazkodni kell és alkalmazkodnak is, ha 
vannak közöttük olyan célok, amelyekhez célszerű alkalmazkodni.  
 
Jónás Kálmán: Sajnálja, hogy ismét nem tudtak részt venni azon az 
egyeztetésen, ahol eldőlt, milyen elemeket hagynak benne a pályázatban. 
Nagyon fontosnak tartja, hogy megvalósuljon a Major utcán egy körbekerített 
kutyafuttató, amely benne volt a pályázatban. Októberben árajánlatot kért egy 
cégtől, amelyet elküldött a körzet képviselőjének. Ez nagyjából egy 4 milliós 
árajánlat, erre a városnak régóta szüksége van. Módosító indítványában ennek 
az összegnek beemelését kéri az önrész mértékéhez. 
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Dr. Sóvágó László: Ebben nincs újdonság, Marosi képviselő úr régen 
elmondta már, hogy ezt szeretné megvalósítani. Megvizsgálják annak 
lehetőségét, hogy külön pénzből hogyan lehet megvalósítani. Ebbe a 
pályázatba ezt nem lehet beemelni. Nem egy nyitott pályázatról van szó, 
nagyon sok kompromisszumos elem van, azért, hogy teljesüljenek a kiírási 
feltételek.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 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:  
 

138/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében Zöld város kialakítása (TOP-2.1.2-15) felhívásra 
beadott pályázat csökkentett műszaki tartalmával egyetért. A „(H)ősök 
terein- Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón” című és 
TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005 azonosító számú pályázat 
megvalósításához hozzájárul az alábbiak szerint:  
- Megvalósítási helyszínek címe, érintett helyrajzi számok:  
Kálvin tér (Hrsz: 2292, 902), Gönczy Pál u. (Hrsz: 2294, 920,2293), 
Fogthüy u. (Hrsz: 2267), Hősök tere (Hrsz: 2471/1, 2296/3, 2297/5, 2245), 
Dózsa Gy u. (Hrsz: 897), Hősök tere 19.b (Hrsz: 2296/4/A/3) 
- Megítélt támogatási összeg: 372 147 800 Ft 
- Támogatási szerződésben lévő elszámolható költség: 397 000 000 Ft 
- Projekt tervezett összes költsége: 427 147 800 Ft 
- Tervezett önerő: 55 000 000 Ft 
A megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrást biztosítja 2017. évi 
költségvetés 1. sz. melléklet tartalékok, pályázati tartalékok terhére. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 

 

Tizenharmadik napirend:  
 
Előterjesztés a Szent István park felújításáról. 

 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Harsányi István, Holoda 
Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 
tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
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139/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Szent 
István park felújításával egyetért, megbízza a polgármestert a feladatok 
végrehajtásával. A felújításra a költségvetési tartalékból 80 millió forintot 
biztosít, amelynek felhasználásáról a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 
Tudomásul veszi, hogy legkésőbb 2017. október 31-ig előterjesztés készül 
egy új „elárusítóhely” területének kijelöléséről. 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve 2017. október 31., 2018. május 31. 
 

Tizennegyedik napirend:  
 
Előterjesztés utcanév megváltoztatásával kapcsolatban (Gorkij utca). 

 
Kanizsay György Béla: Kéri, hogy az ott lakók érdekeit képviselve továbbra se 
támogassa a testület az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 2 igen (Jónás Kálmán, Kocsis Róbert), 8 nem 
szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), és 
2 tartózkodás (Harsányi István, Majoros Petronella) mellett nem támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

140/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gorkij 
utca nevének megváltoztatását nem támogatja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 

 

Tizenötödik napirend:  
 
Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének 
megbízásával kapcsolatos ismételt törvényességi felhívásról. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 6 tartózkodás mellett nem támogatta.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás 
mellett nem támogatta.  

 
Jónás Kálmán: Arról van szó, hogy egy évvel kívánják korábbra hozni a 
végzettség megszerzésének végső határidejét, ami 2019. december 31. Ez 
eleve vicc, mert ilyen képzés jelenleg nem indul, két év alatt pedig nem lehet 
főiskolai diplomát megszerezni. A Kormányhivatal nem először hívja fel a 
figyelmet a jogsértő helyzetre. Javasolja, hogy új pályázat kerüljön kiírásra, mert 
ez az állapot oda vezet, hogy a Kormányhivatal előbb-utóbb be fogja perelni a 
várost.  
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A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda 
Attila, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Harsányi István) mellett 
támogatta (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

141/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal HB/11-TÖRV/00800-5/2017 sz. 
törvényességi észrevételét tudomásul veszi. Tiliczky Katalin 
intézményvezető szükséges szakképesítésének megszerzésére 
vonatkozó határidőt módosítja. A végzettség megszerzésének legkésőbbi 
határideje 2019. december 31. napja. 
 
Határidő:  2017. július 6., illetve értelemszerűen 
Felelős:  polgármester 

 

Tizenhatodik napirend:  
 
Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról. 

 
Dr. Sléder Tamás: Az előterjesztés mellékleteként szerepel az idei évi 
egységes közbeszerzési terv, ez a táblázat a következő napirendhez lett 
csatolva. Ebben szerepel 5. pontként a bölcsőde új telephelyének kialakítása, 
mivel azonban ez nem került be a képviselő-testület ülésére, ezért javasolja, 
hogy kerüljön ki a táblázatból.  
 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 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:  
 

142/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét egy 
közbeszerzéssel kiegészíti az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2017. december 31. 
Felelős:  polgármester 

 

Tizenhetedik napirend:  
 
Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot. 
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A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

143/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 

Tizennyolcadik napirend:  
 
Előterjesztés a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos döntésről 
(kiegészítés).  
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 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:  
 

144/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a „Magyar 
Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című 
pályázat előkészítési költségeire 10 M Ft keretösszeget biztosít a 2017. 
évi költségvetés 1. sz. melléklet tartalékok, pályázati tartalékok sora 
terhére. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  mb. jegyző 

 

Tizenkilencedik napirend:  
 
Előterjesztés a Szabadtéri Színpadról. 

 
Jónás Kálmán: Milyen szakértőkkel egyeztetettek a Szabadtéri Színpad 
műszaki berendezései elhelyezéseinek a kiépítésével kapcsolatosan? Ez nem 
található az anyagban. Akik már építettek ilyen színpadot, azok közül részt vett-
e az egyeztetésen valaki, aki elmondhatta volna véleményét?  
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Dr. Sóvágó László: A Szénási Hangtechnika Kft-vel egyeztettek. Nem volt 
jelen senki, de olyan sem, aki elmondta volna, hogy honnan tegyék hozzá a 
pénzt.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (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) és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

145/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
megvalósításhoz szükséges 56 M Ft pénzügyi forrást biztosítja a 2017. évi 
költségvetés 1. sz. melléklet tartalékok, pályázati tartalékok sora terhére.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, VgZrt. vezérigazgatója  

 

Huszadik napirend:  
 
Polgármesteri tájékoztató (szóbeli).  

 
Dr. Sóvágó László: Korábban döntött arról a testület, hogy a Hőforrás utcai 
óvoda két termének felhasználásával a bölcsődét kívánják bővíteni. Ez egyelőre 
nem kerülhet megvalósításra, korábban 20 millió Ft-ról volt szó, most a 
legfrissebb szakértői vélemények alapján 67 milliónál tartanak. Számára ez már 
komolytalansági problémákat is felvet. Meg kell vizsgálni, hogy ez mibe kerül, 
ha valóban 100 millió Ft felé közeledik, akkor lehet jobban járnak, ha 
frekventáltabb helyen épül egy új bölcsőde. A képviselő-testület elé kerül majd 
az újabb anyag ezzel kapcsolatosan.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a hétfői 
napon bírósági idéz végzést kapott az önkormányzat a közvilágítási elszámolási 
vitával kapcsolatosan. A Mezei-Vill Kft benyújtotta a keresetét, az első 
tárgyalási nap szeptember 13-a. A nyár folyamán az önkormányzatnak az 
ellenkeresetet meg kell fogalmaznia. Erről tájékoztatást nyújtanak a testületnek. 
202 millió Ft + kamatot követelnek az önkormányzattól.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 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: 
 

146/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés 
közötti eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  azonnal 
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Felelős:  polgármester 
 

Huszonegyedik napirend:  
 
Válasz interpellációra az áramszolgáltató által végzett fanyesésekkel 
kapcsolatosan. 

 
Marosi György Csongor: Elfogadja az interpellációt.  
 

Huszonkettedik napirend:  
 
Válasz interpellációra az áramszolgáltató által végzett fanyesésekkel 
kapcsolatosan. 

 
Máté Lajos: Nem tudja elfogadni a választ. Tavasszal ugyanebben a témában 
interpellált, ez a válasz megismétli a korábbit. Akkor abban a hiszemben 
fogadta el, hogy valós intézkedés történik az E-On irányába. A lakók joggal 
várják el az intézkedéseket.  
 
A képviselő-testület a választ 3 igen (Harsányi István, Majoros Petronella, Dr. 
Sóvágó László) és 8 nem szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Jónás 
Kálmán, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János) mellett nem fogadta el (a döntéshozatalban 11 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

147/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Máté Lajos 
az áramszolgáltató által végzett fanyesésekkel kapcsolatos 
interpellációjára adott választ nem fogadja el.  
 
A válasz kivizsgálásával az önkormányzat Városfejlesztési, 
Mezőgazdasági Bizottságát bízza meg.  
 
Határidő:  szeptemberi testületi ülés  
Felelős:   bizottsági elnök  

 

Huszonharmadik napirend:  
 
Válasz interpellációra Hősök tere támfal burkolatával és a Kossuth u. – 
Hőgyes u. útkereszteződéssel kapcsolatban. 

 
Kocsis Róbert: Elfogadja a választ. Reméli, minél hamarabb sor kerül a támfal 
helyreállítására.  

 

Huszonnegyedik napirend:  
 
Válasz interpellációra kilátási háromszögekkel kapcsolatban. 

 
Kocsis Róbert: Elfogadja a választ.  
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Kérdések:  
 
Orosz János: A város területén lévő autóbusz váróhelyek gondozásának ki a 
megbízottja? Minden megálló gazos, elhanyagolt.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A Városgazdálkodási Zrt. tartja karban a megálló 
helyeket. Ha valahol probléma van, várják a jelzéseket.  
 

Interpellációk:  
 
Jónás Kálmán: Lakossági panasz alapján kíván interpellálni. Régóta magasan 
áll a víz a Semmelweis utcán, a Köselyben nem folyik el a víz. A melegben 
emiatt igen erős szagok terjengenek a környéken. Kinek a feladata ennek a 
rendben tartása?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A Városgazdálkodási Zrt üzemelteti a város 
csapadékvíz-elvezető hálózatát. Jelezni fogja a problémát.  

 
Máté Lajos: A körzetében, az Orgona utcán lakó család kereste meg azzal 
kapcsolatosan, hogy a körzetben az elmúlt időszakban rejtélyes fakivágások 
történtek. Az Ibolya utcán közterületen álló nagy méretű fát vágtak ki, ugyanez 
történt az Orgona utca 13. szám alatt is. Ez a két ingatlan ugyanannak a 
személynek a tulajdonában van. Elmondásuk alapján a hivatalt felhívták, ahol 
közölték, hogy engedéllyel történt ezen fák kivágása. A három kivágott hársfa 
sem közlekedést, sem kilátást, semmi egyebet nem veszélyeztetett. Elmondták 
továbbá azt is, hogy a hivatal ügyintézője közölte, hogy „jobb lett volna, ha 
hypót öntenek a tövére és akkor amúgy is ki kell vágni? Így legalább befizette a 
több tízezer forintos fakivágási díjat a tulajdonos.” Ha ez így történt, akkor 
semmiképp nem ért egyet ezzel.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Harsányi István: Jegyző Úrhoz interpellál. A Lovas utca – József Attila utca 
sarkán lévő beépítetlen telken újra nő a gyom, közte már parlagfű is van. Kéri, 
hogy amennyiben van rá jogi lehetőség, szólítsák fel a tulajdonost a terület 
rendbetételére.  
 
Dr. Korpos Szabolcs: Írásban ad választ az interpellációra. 

 
A képviselő-testület 14.47 órakor zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön 
jegyzőkönyv készült 
 

K.m.f. 
 

 
 

 Dr. Sóvágó László      Dr. Korpos Szabolcs  
     polgármester                                   megbízott jegyző 
          helyett 
     Holoda Attila 
   alpolgármester 


