
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 
28-án 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; 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. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet 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 Já-
nos, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatal-
ban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

22/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2019. évi üzleti tervéről. 
Előadó: vezérigazgató 
 
2. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum beszámolója elfogadására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
3. Előterjesztés pályázatról „egyéb szálláshely” szolgáltatók részére marketing-
tevékenységük támogatására. 
Előadó: TDM ügyvezető 
 
4. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére 
pótelőirányzat biztosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés alapítvány támogatására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. 
Előadó: városi főépítész 
 
7. Előterjesztés 4439/2 hrsz-ú ingatlan rendezésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
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8. Előterjesztés elővásárlási jog gyakorlására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
9. Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására (a bölcsődei és 
szociális alapellátások 2019. évi térítési díjairól). 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
10.Előterjesztés bölcsődei férőhely fejlesztési program pályázatára. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
11.Előterjesztés rendelet módosítására – települési szilárd hulladék. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
12.Előterjesztés közterületek felújításáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
13.Előterjesztés árusítóhelyek kijelöléséről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
14.Előterjesztés a Szent István parkban telepítendő pavilonok hasznosítására 
beérkezett ajánlatokról. 
Előadó: polgármester 
 
15.Előterjesztés környezetvédelmi program 2019. évi intézkedési tervének elfo-
gadására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
16.Előterjesztés 2019. évi fásításról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
17.Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről. 
Előadó: polgármester 
 
18.Tájékoztató Hajdúszoboszló Város 2018-as turisztikai adatairól. 
Előadó: aljegyző 
 
19.Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
Előadó: polgármester 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 

Első napirend:  
Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2019. évi üzleti tervéről. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula, a Hungarospa Zrt., vezérigazgatója. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalt az üzleti tervet és egyhan-
gúlag elfogadásra javasolja a most kiosztott módosításokkal együtt.  
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Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogat-
ta az üzleti tervet.  
 
Antalné Tardi Irén: A Hungarospa Zrt. üzleti terve van előttük, amely több módosításon 
ment keresztül és úgy gondolja, hogy egy olyan változatot tárgyalhat most a testület, 
amely megnyugtató módon eleget tesz annak az elvárásnak, amelyet az egy hónappal 
ezelőtti testületi ülésen már részletesen tárgyaltak. A korábban betervezett árbevétellel 
szemben takarékosabb költséggazdálkodás mellett határozta meg a különböző költségeit 
2019-re vonatkozóan, így a várható eredménye a mostani terv alapján mintegy 320 millió 
Ft. Reméli, hogy a várható bevétel be is folyik ebbe a kasszába, a vendégforgalom nem 
csökken és a másik oldalon pedig nem jelentkeznek olyan kiadások, amelyek jelentős 
mértékben befolyásolják ezt az eredményt. Próbáltak minden tartalékot feltárni és találtak 
olyan tartalékot, amely azt eredményezi, hogy kevesebb kiadás mellett tudja megvalósíta-
ni az üzembiztos működést, tud szerződést kötni a külső vállalkozásokkal és fedezni tudja 
azokat a kisebb beszerzéseket, amelyeket az üzleti tervben nevesített. Ezek a kiadások a 
2018-ban betervezett összeget meghaladják, ezért mondhatni, hogy feszített, de elérhető 
cél. A személyi jellegű juttatásokra a 2018-as tervnél lényegesen nagyobb összeg került 
betervezésre, ami teljesen természetes, hiszen az üzleti terv fő célja az volt, hogy a dolgo-
zók bére a garantált bér és a minimálbér felzárkóztatásán kívül tartalmazzon minden dol-
gozóra kiterjedő átlagosan 10%-os bérfejlesztést, melyet a cég menedzsmentje differenci-
áltan kíván felhasználni. A menedzsment által megfogalmazott célok picit módosításra 
kerültek, bizonyos csoportoknál kisebb mértékű bérfejlesztésre kerül sor. Erről a képvise-
lő-testületnek most nem kell döntenie, hiszen nem kompetenciája annak eldöntése, hogy 
mely dolgozónál lesz a bérfejlesztés átlagon felüli vagy átlagon aluli, ezért az ezzel kap-
csolatos szöveges indokolás is kikerül. Most már egy olyan változatot látnak a tisztelt kép-
viselőtársak, amely megfelel mindenféle elvárásnak. Az, hogy sikerült ezt az eredményt a 
korábbinál jóval magasabb hozni, ez mindenképpen örvendetes. Kívánja, hogy ennek a 
feladatnak a teljesítéséhez a cég valamennyi dolgozójának legyen ereje, kitartása és ak-
kor, amikor majd a 2019. évi eredményekről számol be, akkor majd elmondhassák azt, 
hogy a tényleges eredmény emiatt tervezett lényegesen jobban alakult. Elfogadásra java-
solja az üzleti tervet. 
 
Dr. Sóvágó László: Vezérigazgató Úr arra számít, hogy az Aqua-Palace bővítése és a 
Tahiti-Beach egyszerre fog a kormány elé kerülni és egyszerre fogják elbírálni? 
 
Czeglédi Gyula: Igen. 
 
Dr. Sóvágó László: Erre mikor számíthatnak Vezérigazgató Úr megítélése szerint? 
 
Czeglédi Gyula: Elindult a közbeszerzés, az állammal való egyeztetés, a részletes meg-
valósíthatósági tanulmány készítése, a projekteket a támogató állami szervezet egy pro-
jektként kezeli, de különböző ütemezések fognak megvalósulni. A megvalósíthatósági ta-
nulmány 3 részből áll, csinálni kell egyet a Tahiti-re, csinálni kell egyet a Palace bővítésre, 
és a kettőre együttesen is, ami az összevont gazdasági hatásokat mutatja be és ez mind 
az előzetes tanulmánynál, mind pedig a részletesnél így fog megvalósulni. Jelenleg a 
részletes megvalósíthatósági tanulmány van folyamatban, illetve a műszaki terveknek az 
átvizsgálása, felülvizsgálata van folyamatban. 
 
Dr. Sóvágó László: Mostani tudásuk szerint mikor értesülnek arról, hogy a Kormány jóvá-
hagyta ezeket?  
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Czeglédi Gyula: Mostani tudásuk szerint az első negyedévre vannak beütemezve, április 
közepére van egy határkő-dátum, amikor meg kívánnak hozni egy ún. T3-as döntést. 
 
Dr. Sóvágó László: Mostani tudásuk szerint mikor kezdődhetnek az építkezések? 
 
Czeglédi Gyula: A közbeszerzési szakértő kiválasztásra került és a vele való első szemé-
lyes konzultáción azt közölte, hogy körülbelül 4 hónap a projekt megvalósításának, előké-
szítésének a fázisa, mondjuk nyár közepe, amikor az első „kapavágásra” sor kerülhet. 
 
Dr. Sóvágó László: Azt szeretné pozitívan mondani, hogy az előterjesztést elfogadja és 
képviselőtársainak is elfogadásra javasolja. Nincs oka, és nem is teszi meg, hogy más-
képpen minősítse a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdőt, mint tette az elmúlt időszakban. A fürdő 
megfelel a követelményeknek, az ott dolgozók jó munkát végeztek és többé-kevésbé abba 
az irányba haladnak, amely irány elvárható. Szeretne néhány hiányosságról is szót ejteni. 
Elsősorban azokra térve ki, amelyek az elmúlt egy hónapban foglalkoztatták a közvéle-
ményt. Úgy tűnt, mintha csak most fordult volna elő, hogy egy cég üzleti tervét nem fogad-
ta el az önkormányzat. 2015-ben sem fogadta el. Miért kerül sor talán a megszokottnál 
alaposabb vizsgálatra? A gyógyfürdő történetének egyik legnagyobb hitelét készül felven-
ni, 3, 5 milliárd forintot, biztosítani kell a visszafizetés feltételeit és a döntéshozóknak meg 
kell győződni arról, hogy erre a cég képes-e. Ezt a testületet többek között azzal ruházta 
fel 2014 őszén a város lakossága, hogy a rábízott vagyonnal a jó gazda gondosságával 
rendelkezzen. Ez nem olyan, amit egyes képviselőtársai mondtak, hogy jóhiszeműnek kell 
lenni. A jó gazda gondossága azt jelenti, hogy körültekintően tájékozódunk, hogy követ-
keztetéseket vonunk le és e szerint szavaznak, sőt, a későbbiekre nézve van egy további 
elvárás is, hogy mindezt ellenőrzik. A választók előtt mindenképpen erkölcsi és politikai 
felelősséggel tartoznak, hisz arra esküdtek, hogy a legjobb tudásuk szerint járnak el. Látott 
bírósági határozatokat is, hogy terheli-e felelősség büntetőjogilag a képviselőt, most ebbe 
ne menjenek bele, de arra van bírósági útmutató, hogy igenis meg kell győződni, hogy így 
történt-e. Szeretné a közvélemény számára is világossá tenni, hogy mi volt a gondok egyik 
legnagyobbika. 2016-ban a tervben 118 milliós eredmény szerepelt, 435 millió lett belőle. 
Semmilyen objektív körülmény ezt nem támasztja alá, tehát egyszerűen a tervezés az 
messze alábecsülte a várható eredményeket. 2017-ben ugyanez történt, 118 millió volt az 
üzleti tervben szereplő adózás előtti eredmény és a beszámoló már 435 millióról adott je-
lentést. Nem lehet teljesen pontosan ezt „belőni”, de ez messze túlzó, ez három dologra 
vezethető vissza: szakszerűtlenség, reméli ez itt nem áll fenn, a bevételek alultervezése 
és a költségek túltervezése. Valakitől elhangzott, hogy megkezdődött a fürdő „kivérezteté-
se”. A fürdő tavaly 197 millió Ft adózás előtti eredménnyel kalkulált, most a kijavítottban 
341 millió Ft van. Kivéreztetésről beszélni egy olyan cég esetében, amely ebben a válasz-
tási ciklusban több mint 1 milliárd forintot fordított jutalmazásra és az elmúlt esztendőben 
350 millió Ft körüli a kifizetett jutalom összege, azt mondani, hogy kivéreztetnek egy olyan 
céget, amely erre képes, az több mint szemfényvesztés számára. Szeretne még egy olyan 
dolgot megemlíteni, amelyet a közvélemény nem nagyon ismer, Vezérigazgató Úr nem 
fogja megcáfolni. Ketten vettek részt többnyire a Magyar Turisztikai Ügynökséggel folyta-
tott egyeztetéseken. Hajdúszoboszló városának idegenforgalmi célra volt 3,5 milliárd fo-
rintja, ő volt az, aki megírta a Turisztikai Ügynökségnek, hogy látnak-e lehetőséget arra, 
hogy a korábban említett 2,5 milliárd Ft további fejlesztési keretből 1 milliárd Ft a fürdő 
további célkitűzéseinek megvalósítására, fedett élményfürdőre fordítódjon. Örömmel vette, 
hogy átdolgozták az üzleti tervet. Elmondta, hogy Vezérigazgató Úr munkája ellen nincs 
kifogása, de azt is elmondja, hogy az a hangulatkeltés, amely a városban és a fürdőben 
folyt, az nem nyerte el a tetszését. Dolgozói bércsökkentést ő nem kért, Vezérigazgató Úr 
döntött így. Feltételezi, hogy Vezérigazgató Úr nem tett meg mindent annak érdekében, 
hogy a dolgozókkal minél hamarabb tudassa, hogy lehetőség van olyan üzleti terv elfoga-
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dására, amely nem érinti az ő jövedelmüket. Egyetlen fillérrel nem károsítják meg a fürdő 
dolgozóinak helyzetét. Súlyos hibának tartja, hogy Vezérigazgató Úr megírta azt, hogy a 
sportot a jövőben nem támogatják. Ők a sporttól sem vesznek el, bár ő nem ért egyet a 
sport ilyen szintű támogatásával. A januári ülés után olyan hangulat teremtődött a fürdő-
ben, ami őt megdöbbentette. Azt is elmondták ott dolgozók, hogy egyes vezetők minősít-
hetetlen hangnemet használnak, lesz majd idő, hogy később ezeket is megvitassák.  
 
Kocsis Róbert: Elhangzott Antalné képviselőtársa részéről és Polgármester Úr részéről is 
néhány dolog. Emlékei szerint a fürdő bevételei, illetve a hajdúszoboszlói turizmus bevéte-
lei az utóbbi 3-4 évben rekordokat döntenek. Talán ez is oka lehet annak, hogy a fürdő 
számai, mutatói jobban alakultak a korábban tervezetteknél. Ő úgy látja, hogy az idei év 
üzleti terve egy feszített üzleti terv lesz. Azt gondolja, hogy azzal együtt, hogy valóban ez 
az év egy komoly beruházásokat hoz magával, minden szaktudásra, minden igyekezetre 
szükség lesz ahhoz, hogy ezt az évet a tervek szerint jól teljesítse a fürdő. Úgy is fogal-
mazhatna, hogy egy újabb rekordot írtak elő a fürdőnek. Osztja a véleményt, miszerint 
optimizmusra van szükség az idei évhez és az is biztos, hogy a jókívánságok is elkelnek, 
úgyhogy az előtte szólókhoz csatlakozva kíván sok sikert az idei évhez. 
 
Jónás Kálmán: Egy hónappal ezelőtt vitatkoztak itt néhányan másfél órán keresztül, míg 
a többiek csendben végighallgatták a vitákat. Antalné képviselő társát ráeresztette az Ös--
szefogás képviselő csoportja felügyelő bizottsági elnökként a Hungarospa-ra, ő jó hivatal-
nokként el is végezte a munkáját, egészen addig nem is volt gond, ameddig bele nem 
nyúlt a HSE támogatásába is. Marosi képviselő társa úgy ment neki Antalné képviselőtár-
sának, hogy még ő is megirigyelte, legjobb napjaiban támadta le őt annyira és most vis--
szakerült a HSE támogatása ebbe a tervbe. Ő ezt nem tartja jó ötletnek, ha már megszorí-
tásokat várnak és ezt a menedzsment el is fogadta. Mindenképpen jónak tartotta volna, ha 
a HSE támogatása kikerül ebből az anyagból. Ezt Polgármester úr is egy fél mondattal 
megerősítette, hogy talán nem lenne jó a futballt támogatni ilyen vonatkozásban. Kéri, 
hogy vegyék ki ebből a HSE támogatását.  
 
Dr. Sóvágó László: Ő azt mondta, hogy nem emel kifogást ellene, de az elvi alapjaiba 
azért vannak kételyei. 
 
Harsányi István: Úgy gondolja, a Hungarospa-nak nagyon megbízható, stabil menedzs-
mentje van, több évre visszamenőleg hozták az elvárt eredményt. Az eredmény részben a 
bevételtől függ, ezt pedig nagyon sok tényező befolyásolja, ilyen például az időjárás, hogy 
hány vendég érkezik ide, de az idelátogató vendégek elcsábítása, más fürdő építése, fej-
lesztése, illetve a magyar lakosság életszínvonala is befolyásolja. Nagyon sok kiadást be-
folyásoló tétel van, bármilyen meghibásodás van, azt ki kell javítani, hogy ne álljon meg az 
élet, úgy gondolja, hogy nagyon előre tekintő, jól tervez a Hungaropa, elfogadja és támo-
gatja az üzleti tervet.  
 
Holoda Attila: Az elmúlt testületi ülésen elég hosszasan polemizáltak arról, hogy miért is 
fontos az, hogy ez az eredmény változzon, mint ahogy az is, hogy az időközben történt 
változtatásokkal kapcsolatosan a menedzsment feladatkörét sem a testület, sem más nem 
kívánta átvenni. Ezért alapvetően visszautasítja azt a feltételezést, hogy ők bárkit, bárhová 
ráuszítottak. A felügyelő bizottság elnöke kellőképpen képzett gazdasági szakember ah-
hoz, hogy saját maga tudjon javaslatokat tenni, még akkor is, ha egyébként a felügyelő 
bizottságnak ez nem jogköre, még csak nem is felelőssége. Az igazgatóságnak sem lenne 
az, ha lenne igazgatóság. Nem bizalom kérdése az, hogy mennyire bíznak egy személy 
vezetésében, hanem a több szem többet lát és a kontroll lehetőségének megteremtése az, 
ami legutóbb is megerősítette benne azt, hogy miért is lenne szükség egy ekkora bevételű 
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közel 6 milliárdos árbevételű vállalat esetében igazgatóságra. És azt is hangsúlyozza, 
hogy nem politikusokból összeállított igazgatóságról beszél, hanem valóban hozzá értő, 
menedzsmentet kontrolláló, irányító igazgatóságra gondol. Alapvetően hogyha megnézik a 
2019. évi módosított tervet, az pontosan azt tervezte be, ami a 2018-as várható. Ez azt 
jelenti, hogy nem rekordot kérnek tőlük, csak annyit terveztek be, hogy a tavalyi eredményt 
hozzák. Azzal együtt, hogy folyamatosan nő, a menedzsment által meghozott intézkedé-
sek, az újabb attrakciók és egyebek hatására, a verseny ellenére is, ami nyilvánvalóan 
látszik, de tudta hozni a Hungarospa a folyamatos növekedést és ezért elismerés illeti meg 
a vezetését és dolgozóit. Az más kérdés, hogy a kormánypárti képviselőtársai esetleg nem 
tudnának-e hatni arra, hogy a kormánypárt ne más, közelben lévő gyógyfürdőket is támo-
gasson hatalmas összegekkel, ezzel a konkurenciát erősítve. A HSE támogatásával kap-
csolatosan annyit jegyezne meg, hogy a futball és a sportélet támogatásának van egy ki-
alakult rendje és nyilvánvaló, hogy amikor Marosi képviselőtársa ezzel kapcsolatosan je-
lezte az erre vonatkozó ellenérzéseit és utána visszakerült az a fajta támogatás, az egy 
korábban kialakult támogatási rendszernek a megerősítése. Mert ha ott nem történik tá-
mogatás, akkor ez a városi oldaláról kellene, hogy megtörténjen a sportegyesület irányá-
ba, ami természetesen ismételten felborítaná a saját, tavaly elfogadott költségvetésüket. 
 
Marosi György Csongor: Kicsit furcsa a sport bizottság korábbi elnökétől hallgatni, hogy 
a  hajdúszoboszlói sporttól el szeretne venni összeget, hisz tudja, hogy vegyes finanszíro-
zása van a sport finanszírozásának Hajdúszoboszlón. 2005-ben alakult meg ez a sport-
egyesület, melynek jelenleg ő az elnöke team-munkában. Az elmúlt egy évben ez az 
egyesület nem csak a labdarúgásról szólt, több szakosztály is kialakult. Szeretné azt is 
elmondani, hogy az elmúlt egy évben ez az egyesület a Honvédelmi Sportszövetségtől 
több mint 3 és fél millió forint támogatást kapott, ezen kívül az Emberi Erőforrás Miniszté-
riumtól a múlt héten kaptak 2,5 millió forint értékű támogatást. Ez azt mutatja, hogy ez az 
elnökség olyan munkát végez, mely alapján a hajdúszoboszlói sportéletet megpróbálják 
előrébb vinni. Nem kell ezt támogatni, de akkor el kell mondani, hogy Hajdúszoboszló vá-
ros a többcsatornás finanszírozásból kivonult és egycsatornás finanszírozásban hisz, mely 
magával fogja vonni, hogy van 258 gyerek, aki ma a HSE színeiben játszik, nekik a társa-
sági adóból levont összegben történő fejlesztések és hozzájárulások, melyek segítik mun-
kájukat, nehezebbé fog válni, mert az önrész egy részét a Hungarospa állja. Nagyon so-
kan azt mondják, hogy ma a labdarúgás egyenlő Orbán Viktorral. A labdarúgás azokkal a 
gyerekekkel egyenlő, akik ott játszanak, akik öt éves koruktól ott szaladgálnak pályán, ez 
viszi előrébb Magyarországot. 
 
Jónás Kálmán: Helytálló, hogy ő volt a sport bizottság elnöke, ameddig hagyták, hogy az 
legyen, de ez egy másik téma. Ő nem a gyerekektől akarta elvenni a pénzt, minthogy a 
professzionális labdarúgásról beszélünk, amit amatőr szinten vívnak, de komoly kifizeté-
seket vesznek ezért fel és ilyen színvonalon játszanak.  
 
Antalné Tardi Irén: Kezdeményezni fogja, hogy egy másik alkalommal beszéljenek a 
sport finanszírozásáról. Ő mindig is annak volt a híve, hogy a civil szervezeteket támogas-
sa az önkormányzat, adjon anyagi segítséget azoknak a csoportoknak, akik erre rászorul-
nak. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a HSE-t támogatja, a költségvetés több során 
látható, hogy mekkora összegben, emellett pályázati rendszert működtet, hogy különböző 
rendezvényekre támogatást igényeljen bármilyen sportegyesület, de még mindig közpénzt 
használnak fel, akkor is, hogyha az önkormányzat tulajdonában lévő cég támogat sport-
szervezetet, hiszen ennek a társaságnak mégiscsak több mint 98%-ban az önkormányzat 
a tulajdonosa. Ezért azt gondolja, hogy ennek az átláthatóságáról érdemes beszélni, 
mennyi az az összeg, amivel anyagi erejéhez képest támogatni tud a város bármilyen 
sportot és akkor annak megfelelően ossza fel a forrásokat. Jónás képviselőtársának és a 
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jelenlévő többi képviselőtársának is a figyelmébe szeretné ajánlani, hogy ez az üzleti terv 
most nem szól arról, hogy a vezérigazgató, illetve a menedzsment támogathatja a sportot, 
vagy sem, mint ahogy minden eddigi anyag, ami idekerült, ezt nem tartalmazta, hogy ab-
ban a tervezett kiadásban mennyi az, ami a sportra fordítódik. Vannak költségsorok, ame-
lyek vagy magasabbak vagy alacsonyabbak az előző évinél, de, hogy ennek milyen a bel-
ső szerkezete, ezt a menedzsment dönti el. 
 
Majoros Petronella: Nem szeretné a vitát fokozni, sem gerjeszteni, mert azt gondolja, 
hogy talán a közös cél az, hogy ezt az üzleti tervet mindenki elfogadja. Hiszen ez az egyik 
legfontosabb napirend a mai nap folyamán, a cég életében pedig mindenképpen. 5,5 milli-
árd forint bevétellel számol a vállalat az idei évben, ez mindenképpen indokolttá teszi azt, 
hogy óvatosan tervezzen. Azért is, mert inkább azt a célt tűzte ki maga elé, hogy ne olyan 
eredményt tervezzen be, amit esetleg nem tud teljesíteni, hiszen számos tényező megha-
tározhatja a cég eredményességét, nem csak az időjárás, hanem más egyéb is. Minden-
képpen bizakodásra ad okot, hogy megteremtődött a lehetősége annak, hogy minden idők 
legnagyobb turisztikai beruházása valósulhasson és indulhasson meg Hajdúszoboszlón. 
Erőt, bizakodást és együttműködést kíván a menedzsment és a dolgozók között is, hiszen 
a következő hónapok, évek mindenképpen ezt teszik szükségessé. Az üzleti tervet elfoga-
dásra javasolja.  
 
Czeglédi Gyula: Néhány dologra kell reagálni, hiszen fontos dolgok hangzottak el és re-
méli, az általa elmondottak is megnyugtatólag fognak hatni. Ha ez az üzleti terv elfogadás-
ra kerül, ez lesz a leginkább megnyugtató mindenki számára, akár a dolgozókat tekintjük, 
akár a menedzsmentet. Nagyon sok feladat áll előttük, hogy ezt a kiemelkedő beruházást 
meg tudják valósítani és ezért a menedzsment részéről mondhatja, hogy mindent meg 
fognak tenni a sikeressége érdekében. Vannak olyan részek, elemek, amelyek nem rajtuk 
múlnak, hogy mikor és milyen ütemezésben fog ez a beruházás realizálódni. Az elmúlt 
években az ún. óvatos tervezés elvét követi, ezt mindig, mindenkor a tisztelt képviselő-
testület jóváhagyta. 2010-től követően bizony voltak nehéz időszakok akkor, amikor a tár-
saság gazdasági ereje nem volt olyan erős és bizony az Aqua-Palace-nak a nagyon ma-
gas hitelállománya komolyan terhelte a társaság likviditását. És alpolgármester úr amit 
említett eredménynövekedés, azokban az években a vendégforgalom növekedés is komo-
lyan realizálódott, hiszen 2015-ben, amikor az attrakció fejlesztést és az extrém parkot 
átadták, azt követően több mint 17%-os vendégforgalom növekmény alakult. Csak azt 
mondták, hogy ez tovább nem fokozható és mindig a bázison terveztek, hogy ha akár csak 
egy 3-4%-os vendégforgalom növekmény van, tehát a 2016-17-18-as években, az önma-
gában 1% és 50 millió forint plusz bevételt jelent, tehát máris ott van, hogy ez a többlet 
alapvetően a többlet vendégforgalomnak köszönhető a többletnyereség. De ezen belül 
még strukturális átalakulások is voltak, hiszen az egyszerű fürdő szolgáltatásoktól a drá-
gább, a minőségi szolgáltatások irányába tolódott el a vendégek igénye, sokkal magasabb 
árbevétel lehetett ott is realizálni. Szeretném megerősíteni, megismételni, hogy senkinek 
semmiféle anyagi hátránya nem fog lenni a Hungarospá-nál. Talán néhány szubjektív té-
nyező is elhangzott polgármester úrtól, a maga részéről azt gondolja, hogy a Hungarospa 
a kiadott SZMSZ-éből dolgozik, a csütörtöki ülés után összehívta a vezetőket, hogy mind-
addig, amíg további intézkedés nincs, mindenkinek minden megrendelést indokolnia kell 
és a megrendelést alá kell írnia, ez egy felelős vezetőtől elvárható. Arra ő is kíváncsi, hogy 
milyen minősíthetetlen hangnemről van szó, nyilván ez nem a nyilvánosság elé tartozik, 
hogyha igényel vezetői beavatkozást, akkor ez meg fog történni. A múltkori ülésen a nagy 
beruházással kapcsolatban sok minden felmerült és tulajdonképpen annak a megvalósít-
hatóságáért és majd a későbbi finanszírozhatóságáért való aggódás. Ez egy fontos szem-
pont volt, hogy hogy is lesz képes a Hungarospa teljesíteni a hitellel kapcsolatos kötele-
zettségeit a bank felé, de fogadják el tőle, hogy egy hiteltörlesztés nyilván nem csak az 
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adózás előtti vagy az adózott eredményt veszik figyelembe, hanem ott van az a bizonyos 
amortizáció, még plusz 500 milliót hozzá kell számolni. Összességében a most induló ál-
lapotban 700 millió Ft forrás áll rendelkezésre arra a 325 milliós törlesztésre, ami tervszin-
ten decemberben ide beterjesztettek. De ha a beruházást megvalósítják, akkor ez újra fel 
fog emelkedni 1 milliárd felé.  
 
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), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta: 
 

23/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Hunga-
rospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2019. évi üzleti és 
beruházási tervét.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   vezérigazgató 

 

Második napirend:  
Előterjesztés a Bocskai István Múzeum beszámolója elfogadására. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogat-
ta az előterjesztést.  
 
Jónás Kálmán: Egy nagyon jól előkészített anyag érkezett a múzeumtól. Egyetlenegy 
kérése és felvetése volt, hogy Dr. Juhász Imrének, a múzeum alapítójának és igazgatójá-
nak a munkásságát egy sarokban elhelyezett, néhány személyes tárgyat tartalmazó táro-
lóval és az életét leíró tablóval keressenek helyet az új épületben, megemlékezve mun-
kásságáról. 
 
Majoros Petronella: Az elmúlt öt évben rohamos fejlődés eredménye kísérhető végig a 
múzeum életében. Ennek köszönhetően kiemelkedő kulturális intézménye lett a környék-
nek a Bocskai István Múzeum. ami mindenképpen az ott dolgozó szakembereket és segí-
tőiket illeti, akik ezért nagyon sok erőfeszítést tettek, mind pályázatok területén, a beruhá-
zások révén, múzeumpedagógiai foglalkozások terén, amelynek keretében a térség gyer-
mekei is rendszeres látogatói a múzeumnak, illetve a helyi értékeket ezáltal sokkal mé-
lyebben megismerhették. A megújult környezetén keresztül is soha nem látott fejlődést tett 
le az asztalra az elmúlt öt évben a helyi múzeum, ami mindenképpen dicséretes. Kéri, 
hogy találjon meghallgatásra az a segélykiállítás a múzeum részéről, hogy több szakem-
berre lenne szükségük. Az az eredményesség, amit felmutatott, mindenképpen indokolja 
azt, hogy létszámmal bővítsék a múzeumot, hiszen nem lesznek képesek az előttük álló 
feladatokat ellátni, egy új épületszárny is hamarosan felépül. A múzeum újabb szakembe-
rekkel bővülésére áldozzanak a költségvetésben, mert a fejlődés és a fennmaradás ezt 
diktálja. Nagyon szép anyagot olvasott végig több oldalon keresztül és ezúton is gratulál a 
múzeum valamennyi szakemberének és a segítőknek, hogy ilyen sikeres elmúlt öt évet 
végeztek és tettek a város érdekében és a környék kulturális értékeinek bemutatása érde-
kében. 
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Antalné Tardi Irén: Ő is végigolvasta a beszámolót és nem fogja megismételni azt, ami 
eddig elhangzott. Sokrétű, feltárja az eredményeket és azzal együtt, hogy milyen szakmai 
munkát végeztek, megjelenik a tárgyi feltételeknek a bővítése és természetesen nem csak 
a múzeum pályázati munkájának eredményeként, hanem a hivatal, illetve az önkormány-
zat anyagi segítségével nagyon sok minden megvalósult ebben az évben. Ebben a be-
számolóban megfogalmaz olyan fejlesztéseket is igazgató úr, amiről úgy gondolja, hogy 
egy későbbi alkalommal biztos, hogy beszélni kell, de a mérték, akkor, amikor azt látja, 
hogy mennyi per pillanat és milyen mértékű változást tartana indokoltnak, azt gondolja, 
hogy ez csak hosszútávon valósítható meg. A beszámoló elfogadását javasolja. 
 
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), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

24/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bocskai 
István Múzeum 1. sz. mellékletben kiadott 2014-2018. évekre vonatkozó beszá-
molóját. 
 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős:   jegyző  

 

Harmadik napirend:  
Előterjesztés pályázatról „egyéb szálláshely” szolgáltatók részére marketingtevé-
kenységük támogatására. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Istók Csaba, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója.  
 
Harsányi István: Személyes érintettség miatt nem kíván ebben a napirendben részt ven-
ni.  

  
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 7 
igen, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.  
 
Kanizsay György Béla: A honlapon olvasta a pályázati felhívást, ott már a módosított 
szerepel, ha jól értelmezi. Két módosítást szeretne kérni: a 4. pontnál 4.2. rész kétszer 
szerepel. Kikerült a pályázatra jogosultak köréből az, hogy tagja a Fizetővendéglátók 
Egyesületének, viszont a formai követelményeknél még mindig szerepel a fennálló tagság. 
Kéri, hogy ez kerüljön ki. A pályázatra jogosultak körénél szerepel az a kitétel, hogy az IFA 
befizetési kötelezettségnek időben eleget tett, ezt kéri pontosítani, többen megkérdezték 
tőle, hogy ez mit is jelent. Javasolja módosítani úgy, hogy 2018-as évben eleget tett. 
Ugyanez vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettségre, szintén javasolja módosítani: 
„aki …..2018-as évben eleget tesz….”. Személyesen is kérte, hogy a Fizetővendéglátók 
Egyesületének tagságra vonatkozó része kerüljön ki, ez lehetne akár bírálati előny, de 
elég szubjektív. Önmagában az, hogy a TDM-tagok lényegesen olcsóbban vehetik igény-
be a szolgáltatásokat, elegendő ok, hogy érdemes legyen belépni a HFE-be. Ha valaki 
nem TDM-tagként szeretne egy ilyen felületet, akár háromszoros díjat is fizethet.  
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Antalné Tardi Irén: Örül ennek a pályázati lehetőségnek. El tudja fogadni azt, hogy pá-
lyázzanak azok is, akik nem tagjai az egyesültnek, viszont a szolgáltatatást magasabb 
áron veszik igénybe. Nem háromszoros, inkább másfélszeres díjat lát. A maga részéről 
jónak tartja. Kéri, hogy a pályázati kiírás utolsó két sorában megfogalmazottaktól tekintsen 
el a testület. Ezt módosító javaslatként kéri feltenni szavazásra.  
 
Majoros Petronella: Kicsit időzavarban van. A pályázati felhívás két hete a város honlap-
ján megtalálható, illetve az Összefogás facebook-oldalán is olvasható a link. Már közzé 
lett téve a felhívás és most döntenek róla? 
 
Dr. Sóvágó László: Az egyesület oldalára azért lett feltéve, hogy aki akar, véleményt 
mondhat, a hasznosakat figyelembe veszik.  
 
Istók Csaba: Viszonylag gyorsan kellett az anyagot elkészíteni, elismeri, hogy hibáztak, 
amikor feltették a honlapra. Az Antalné képviselőasszony által törölni javasolt részt az 
Összefogás képviselői kérték, hogy kerüljön be a felhívásba. A társadalmasítás során ér-
keztek észrevételek, javaslatok. Lehet rajta módosítani. Hogy miért kell a HFE-tagságot 
megkülönböztetni, pontosan azért, mert a TDM-szellemmel ez nem összeegyeztető. A 
dupláját fizetik azok, akik nem TDM-tagok. Amit képviselő úr elmondott, annak nem látja 
akadályát. Jó lett volna, ha ezek a javaslatok a társadalmasítás során elhangzottak volna.  
 
Máté Lajos: Kanizsay képviselőtársa által elmondottakban Aljegyző úr javaslatait látja 
visszaköszönni, amik nem rosszak, de például a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság 
pályázati anyagában sem szerepelnek ennyire túlzott pontosítások. Nem akarták a pályá-
zati rendszert túlbonyolítani, mindenki érti, mi a pályázat célja. Antalné képviselőasszony 
javaslatát is érti, de az utolsó két sor azért került bele, mert meghatároznak egy keretösz-
szeget és egy támogatási intenzitást. Az a cél, hogy lehetőség szerint ezt az összeget 
visszaforgatják a szoboszlói turizmus azon ágába, amelyet a fizetővendéglátók képvisel-
nek. Kéri, hogy támogassák ezt a pályázatot, hogy minél többen tudják ezt a pályázatot 
igénybe venni.  
 
Jónás Kálmán: A 6.2 ponthoz lenne kérdése: jól értelmezi, hogy ha egy fizetővendéglátó 
helynek már volt saját weboldala, akkor ha a webfejlesztő cégtől hoz egy árajánlatot, az 
elfogadható? Valamint nem kötelező elfogadni a cégnek az ajánlatát, akár a saját web-
hely-fejlesztő cégével is megcsináltathatja a saját oldalát? Javasolja, hogy a honlapon egy 
olyan menüpont készüljön, ami azoknak a weboldalaira mutat, akik részt vesznek ezen a 
pályázaton.  
 
Istók Csaba: A www.hajduszoboszlo.hu egy igen jól működő desztinációs weboldal, 
amely több sikert elért az elmúlt években. Ha valakinek van más, akivel együtt dolgozik, 
nincs akadálya, de nem látja értelmét, hogy elvigyék a vendéget egy szálláshely webolda-
lára, ahonnan soha nem fog visszatalálni. A pályázat keretében lehetőség van arra, hogy 
amely szálláshely nincs a www.hajduszoboszlo.hu-n, kapjon egy megjelenési lehetőséget.  
 
Jónás Kálmán: Egy újonnan felugró ablakban megjelenő linkre gondolt.  
 
Istók Csaba: Arra gondol képviselő úr, hogy kik azok, akik részt vettek ebben a pályázat-
ban? Ha igen, ennek nincs akadálya.  
 
Kanizsay György Béla: Holnap lesz tisztújító gyűlésük és az elmúlt napokban sok taggal 
beszélt, akik még nem jelezték részvételi szándékukat vissza, ezek a kérdések részükről 
merültek fel. Továbbra is azt gondolja, hogy a dátumokat konkrétan meg kell jelölni.  
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Kocsis Róbert: Az előterjesztéssel kapcsolatosan van néhány kifogásolnivalója. Előre 
bocsátja, hogy azzal tisztában van, hogy a turizmus minden szegmensére ráfér a reklám, 
ez fontos dolog. Ugyanakkor úgy látja, hogy ez a pályázati kiírás jelentősen túl van bonyo-
lítva az a cél, amit ez a kiírás hivatott lenne szolgálni. Javasolja, hogy a pályázati kiírás 
helyett egy olyan megoldást találjon az önkormányzat, hogy minden fizetővendéglátónak, 
aki a feltételeknek megfelel és igényli, mindenféle pályázati eljárás nélkül tegyék lehetővé 
azt, hogy kerüljön fel erre a honlapra, ez lenne a legegyszerűbb mindenki számára. Amit 
kifogásol, az, hogy a 25 millió Ft jelentős összeg. Ha ez a költségvetés vitájakor jelenik 
meg, sokat vitatkoztak volna ennek a helyességéről. Most azonban a tartalékból előkerült 
erre a célra 25 millió Ft. A fizetővendéglátók nagy lobbyerővel bíró civil szervezet, nagy 
létszámmal. Van másik is ilyen, a Gazdakör, amely hasonló módon, más ágazatban járul 
hozzá a város fejlődéséhez. Ezzel a 25 millióval szemben viszont a külterületi utakra pél-
dául 7,5 milliót költenek. Az agrárgazdálkodók is megérdemelnének hasonló támogatást.  
 
Antalné Tardi Irén: Ugyanolyan pályázati eljárásról van szó, amelyet már régóta működ-
tet az önkormányzat. Ott is rögzítve van a 70%-os támogatottsági intenzitás. Ezen nem 
kellene változtatni. Ha több pályázati igény érkezne be, akkor sem kellene sokkal kipótolni. 
Szeretné, ha az általa javasolt módosítás elfogadásra kerülne.  
 
Jónás Kálmán: Egyetért azzal, hogy ne finanszírozzák túl a pályázatot. Javasolja, hogy a 
formai követelmények közé kerüljön be, hogy a város honlapjára irányító banner legyen 
alapkövetelmény az újonnan felálló és ez alapján pályázó honlapok számára.  
 
Dr. Korpos Szabolcs: Kéri, hogy szavazzon a képviselő-testület a technikai dolgokról a 
módosító javaslatok és a végszavazás előtt.  
 
A képviselő-testület 6 igen (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 2 nem szavazat (Orosz János, Dr. Só-
vágó László) és 3 tartózkodás (Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor) 
mellett nem támogatta Harsányi István bejelentését (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  
 

25/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja, 
hogy Harsányi István személyes érintettség miatt ne vegyen részt a szavazásban.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 
A képviselő-testület Antalné Tardi Irén módosító javaslatát 8 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 3 tartózkodás (Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Németi Attila Sándor) mellett támogatta; 
Jónás Kálmán módosító javaslatát 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Jó-
nás Kálmán, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 2 tartózkodás (Kocsis Róbert, Majoros Pet-
ronella) mellett támogatta; 
az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kani-
zsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz Já-



12 

nos, Dr. Sóvágó László) és 2 tartózkodás (Kocsis Róbert, Majoros Petronella) mellett tá-
mogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

26/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyéb szállás-
helyet üzemeltetők részére kiírt marketing pályázat megvalósítását támogatja.  
A pályázat keretősszege 25 millió forint, forrása Hajdúszoboszló Város Önkor-
mányzata költségvetésének általános tartaléka.  
 
A pályázati felhívás utolsó bekezdése törlésre kerül. 
A pályázati felhívás 8. pontjában a formai követelmények kiegészülnek a követke-
zőkkel: „a város honlapjára irányító banner legyen alapkövetelmény az újonnan 
felálló és ez alapján pályázó honlapok számára." 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   ügyvezető 

 

Negyedik napirend:  
Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelő-
irányzat biztosítására. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Berényiné Szilaj Ilona, a Kovács Máté Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár igazgatója.  
 
Jónás Kálmán: Bizottsági ülésen már tárgyaltak erről. Igazgató Asszony igen nagy ösz-
szeget kér. Amikor rákérdezett, hogy a táblázatos vonzatát miért nem láthatják ennek, 
nem tudott egyértelmű választ adni rá. Nem tartja valóságtól elrugaszkodott ötletnek, hogy 
zárt ülésen tárgyalják ezt az anyagot. Lássák ezeknek a programoknak a költségvonzatát. 
Lekért egy műsorirodától ajánlatot, nagyságrendileg a kért összeg fele. Örömmel látná a 
rendezvények fellépőinek, őrzésének pályáztatását. Korábban azt mondta Polgármester 
Úr, hogy fizetősek lesznek a rendezvények. Ha nem lesznek fizetősek, ismét megkérdezi, 
mi alapján lesz kiválasztva az az 1000 ember, aki befér a Szabadtéri Színpadra? Miért 
nem látnak egy pontosabb kimutatást?  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tá-
mogatta azt. Bizottság ülésen ugyanezt a kérdést már megfogalmazta Jónás képviselő úr. 
Ilyen szinten belemenni egy intézmény döntéseibe, nem szerencsés. Ezt az előterjesztést 
úgy kell kezelni, mint a költségvetés többi részét. Szakmai munka előzi meg, hogy bizo-
nyos feladatokat milyen összegből látnak megvalósíthatónak. Ez az előterjesztés teszi 
lehetővé, hogy ezek a koncertek a nyári időszakban a városban láthatók legyenek. Ezeket 
a produkciókat időben kell lekötni. Akkor tesznek jót, ha megszavazzák ezt az előterjesz-
tést.  
 
Varga Imre: A Szabadtéri Színpad működésével kapcsolatosan hivatali szinten egyezte-
tést tartottak, abban maradtak, hogy ez a Művelődési Központ vezetőjének feladata lesz, 
de a hivatal is együttműködik. Utánajártak, hogy más településen hogy működik ez, sok 
helyen regisztrációs jegyek kibocsátásával oldják meg, de azzal is vissza lehet élni. Fo-
lyamatban van a probléma megoldása.  
 
Jónás Kálmán: Akkor lenne igaz Máté képviselő úr állítása, ha abba akarna beleszólni, 
kik lépjenek fel. Ő, mint a döntéshozó testület tagja, ragaszkodik az átláthatósághoz. A 
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Szabadtéri Színpaddal kapcsolatosan két variációs lehetőség volt: ha valóban fizetősek 
lennének a rendezvények, akkor elégséges lenne az 1000 fős színpad. Vagy lehetett vol-
na építeni 3000 fős színpadot és akkor lehetne ingyenes minden rendezvény.  
 
Kocsis Róbert: Azért kell ezzel az előterjesztéssel részletesen foglalkozni, mert erről idén 
külön kell dönteni és nem a költségvetés keretén belül. Ha lett volna a költségvetésben 
plusz 20-30 millió forint erre, akkor egyszerűbben kezelhető lett volna ez a dolog. Most 
viszont a költségvetés tartalék kerete terhére 57 millió forintot fognak Önök megszavazni a 
nyári rendezvényekre. A mértékekkel van gondja. Annak idején új Szabadtéri Színpadot 
azért kellett építeni, hogy fizetős rendezvényeket rendezhessenek. Ehhez képest most az 
összes rendezvény ingyenes lesz. Az várható, hogy fokozott lesz az érdeklődés ezek 
iránt. Tehát az 1700 fős hely kevés lesz, elégedetlenség is megjósolható a vendégek kör-
ében. Túlzottnak tartja a közel 60 milliós igényt. 
 
Dr. Sóvágó László: Kocsis képviselőtársának ülés végén megmutatja a költségvetést, 
abban benne van, hogy a tartalék viszonylagos nagyságát az indokolja, hogy több tétel 
nincs még benne. A Szabadtéri Színpad működtetésével kapcsolatos költségek sincsenek 
benne, ahogy a jégpálya költsége sem. 
 
Majoros Petronella: Nem lehet úgy kezelni ezt a tételt, mintha a költségvetés része len-
ne, mert nem az. Már decemberben tudni lehetett, hogy az új Szabadtéri Színpadra prog-
ramokat kell tervezni a nyári időszakra. Az ingyenességre vonatkozóan az a véleménye, 
hogy akkor kell ingyenes programokat szervezni, ha az mindenki számára elérhető. 1040 
ülőhely van az új Szabadtéri Színpadon, tehát lesznek, akik kiszorulnak. Ez komoly fe-
szültséget fog okozni. Ezért kellett volna átgondolni az új színpad építését. 
 
Dr. Sóvágó László: Nagyon sok olyan kultúrának teret adó létesítmény van a világon, 
amely bizonyos létszám befogadására alkalmas és sokszor van olyan rendezvény, hogy 
nem elegendő rá, ettől még nem építenek nagyobbat. Ez egy átlagos szám. Lesznek 
olyan rendezvények, ahová nem fog mindenki beférni. Ennyire volt pénz, ezt a város a 
saját pénzéből építette, nem kaptak rá semmilyen támogatást. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, 
Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) és 4 tartózkodás (Harsányi István, Jónás Kálmán, Kocsis Ró-
bert, Majoros Petronella) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a kö-
vetkező határozatot hozta: 
 

27/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi kulturális 
programok további támogatására bruttó 56.264.000.- Ft pótelőirányzatot biztosít. A 
pótelőirányzat forrása a város költségvetésének általános tartalék kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző, intézményvezető 

 

Ötödik napirend:  
Előterjesztés alapítvány támogatására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javasla-
tot. 
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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), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta: 
 

28/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000 Ft ös--
szeggel támogatja a Fekete Borbála Alapítvány 2019. évi programjait. 
Az összeg fedezete a költségvetés 11. sz. mellékletének 11/M ”Alapítványok tá-
mogatása” sora. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   jegyző 

 

Hatodik napirend:  
Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő hatá-
rozatot hozta:  
 

29/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzati Képviselő-testülete belterületbe vonja a 
Hajdúszoboszló 021 hrsz-ú külterületi, 0 Ha 5576 m2 területű kivett, iparterület 
művelési ág alatti ingatlant 7952 hrsz. alatti belterületi kivett, iparterületként. 

 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Hetedik napirend:  
Előterjesztés 4439/2 hrsz-ú ingatlan rendezésére. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javasla-
tot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
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30/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonisi hozzájá-
rulását adja ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő 4439/2 hrsz-ú ingatlannak a vízelvezető ároktól keleti irányba eső területén 
Fazekas Lajos kaszálás, és legeltetés céljából használja. A használati idő határo-
zatlan időtartamú 30 napos felmondási idő kikötése mellett azzal, hogy Használat-
ba vevő köteles a területet rendszeresen lekaszálni és a területet gondozni, kar-
bantartani. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti szerződés alá-
írására. 
 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős:   jegyző 

 

Nyolcadik napirend:  
Előterjesztés elővásárlási jog gyakorlására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javasla-
tot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

31/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a 
Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 49. szám alatti ingatlan 145/872-145/872-ed tulaj-
doni hányadának 2.700.000,-Ft eladási áron történő értékesítésével kapcsolatban 
lemond elővásárlási jogáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 

Kilencedik napirend:  
Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására (a bölcsődei és szociá-
lis alapellátások 2019. évi térítési díjairól). 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag 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), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő rendeletet alkotta: 
 
A 2/2019. (II. 28.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
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Tizedik napirend:  
Előterjesztés bölcsődei férőhely fejlesztési program pályázatára. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Nagy örömmel fogadták ezt a pályázati ki-
írást. Korábbi években költségvetés tervezésekor frakciójuk nyújtott be javaslatot bölcső-
dei férőhelyek bővítésére, ezt a jelenlegi helyen nem tudták megvalósítani, később a Liget 
Óvoda mellett tervezték, de az sem volt kivitelezhető. Így az önkormányzat a Rákóczi utcai 
helyszínt választotta. Jelenleg 20 fős várólistával lehet kalkulálni a bölcsődei igények te-
rén. Átadásra várhatóan két év múlva kerül sor, két csoportszoba kialakítására lesz lehe-
tőség.  
 
Németi Attila Sándor: A 6. sz. választókörzet képviselőjeként örül ennek a pályázati lehe-
tőségnek. A Rákóczi u. 70. sz. alatt valósul meg a bölcsőde kialakítása. Támogatásra ja-
vasolja az előterjesztést.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag támogatta. A Pénzügyminisztérium által lefolytatott pályázatról van szó, a „Csa-
ládok éve” program keretében sorra nyernek a pályázatok, így van esély arra, hogy ez a 
pályázat is nyerni fog.  
 
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), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

32/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Pénzügyminisztérium által a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018 
(III. 27.) kormányhatározat 3. pontja alapján kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” 
pályázati felhívásban részletezett pályázat benyújtását az alábbi címmel:  
„Bölcsődei fejlesztési program - Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Ap-
rócska Bölcsődei Tagintézményének létrehozása”. 
Ezzel egyidejűleg a pályázat benyújtásához, a Hajdúszoboszló Gyermeksziget 
Bölcsőde új telephelyén bölcsődei gondozási egység létesítéséhez (2 db csoport-
szoba 1x 12, és 1x14 férőhelyes kiszolgáló helyiségeivel) a Hajdúszoboszló, Rá-
kóczi u. 70. szám alatti, 5998 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, beépítetlen ingat-
lant biztosítja. 
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bölcsődei fej-
lesztési program”-on belül új telephelyen, 26 férőhelyes bölcsődei gondozási egy-
ség megvalósítását a pályázat keretében az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
A projekt összes bekerülési költsége:                            bruttó 244.705.882,-Ft 
A projekt támogatási igénye:                                          bruttó 208.000.000,-Ft 
A projekt megvalósításához szükséges saját forrás:     bruttó   36.705.882.-Ft 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt megvaló-
sításhoz szükséges saját forrást a város 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019.(I.24.) számú önkormányzati rendelet általános tartalék kerete terhére biz-
tosítja.  
 
III. A projekt megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése: 
-Kiviteli tervek elkészítése:                                  2019.10.31. 
-Közbeszerzés, beszerzések lebonyolítása:       2020.01.31. 
-Építési munkák megkezdése:                            2020.03.01. 
-Építési munkák befejezése:                               2020.12.31. 
-Engedélyek beszerzése:                                    2021.02.28. 
-Projekt zárása:                                                   2021.05.31.  
 
Határidő: pályázat benyújtására 2019. március 18. 
Felelős:   jegyző, polgármester, intézményvezető 

 

Tizenegyedik napirend:  
Előterjesztés rendelet módosítására – települési szilárd hulladék. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javasla-
tot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékról szóló 7/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 
2012.évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35. 
§-ában biztosított feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottságá-
nak véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A R. 5. § (5) bekezdése utolsó mondata hatályát veszíti, helyébe a következő 
mondat lép: 
 
„Az alvállalkozó Közszolgáltató köszszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: 
99,3%.” 
 

2. § 
 

A R.  30. § (2) bekezdés hatályát veszíti, helyette az alábbi rendelkezés lép: 



18 

 
„Amennyiben a házi komposztálás nem lehetséges, a Közszolgáltató köteles 
átvenni a természetes személyek által összegyűjtött és a hulladékudvarba 
kiszállított zöldhulladékot (pl. fűkaszálék, nyesedék, falevél) egész évben, annak 
nyitvatartási idejében.” 

 
Záró rendelkezések 

 
3. § 

 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 

Tizenkettedik napirend:  
Előterjesztés közterületek felújításáról. 
 
Orosz János: Felmérték a városban a járdafelújítási igényeket a körzetekben. A városfej-
lesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az előterjesz-
tést.  
 
Dr. Sóvágó László: Azért lett kiosztva egy módosított anyag, mert az előzőben nem sze-
repeltek helyesen az összegek, 198 millió Ft egységesen van elbírálva.  
 
Kanizsay György Béla: A 84. tétel, az Ádám utcai vízelvezetéssel kapcsolatosan felme-
rült bizottsági ülésen, hogy felül kell vizsgálni a tervet, újra engedélyeztetni kell, ez kb. 
mennyi időt vesz igénybe? 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Minden attól függ, hogy a felülvizsgálatot a vállalkozó mennyi 
idő alatt tudja elvégezni, illetve az engedélyezési eljárás milyen gyorsan folyik le. Nem 1-2 
hétben kell gondolkodni.  
 
Kocsis Róbert: Két helyen lát összeget elkülönítve a Kossuth-Hőgyes utcai keresztező-
désre, 12 és 20 millió Ft szerepel az anyagban. Miért van külön kezelve ez a két összeg?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A két összeg együttesen szükséges ahhoz, hogy ennek a körfo-
galomnak az átépítése megtörténhessen.  
 
Jónás Kálmán: A 63. pontban szerepel kutyafuttató létesítése. Ő mióta képviselő, azóta 
kéri, hogy létesüljön kutyafuttató a városban. Ezt többször leszavazták már. 5-7 millió Ft-
ból teljes kutyafuttatót lehetett volna telepíteni. Ez előrelépés, hogy legalább foglalkoznak 
ezzel. Az nem kutyafuttató, hogy kerítéssel körberaknak egy területet. Mindenképpen ja-
vasolja zsilipes kapu elhelyezését. Javasolja, hogy 5 millió Ft-tal egészítsék ki a költségve-
tésből ezt az 1,7 milliót, módosító indítványként kéri, hogy szavazzanak erről.  
 
Kocsis Róbert: Nagyon sajnálja, hogy a Bocskai zug vízelvezetése, aszfaltozása nem 
került be az anyagba.  
 
Majoros Petronella: Számtalan, indokolt fejlesztést tartalmaz az anyag. Azt sajnálja, hogy 
a csapadékvíz-elvezető árkok rekonstrukciója nem valósult meg több utcában sem az 
utóbbi években. Minden évben lehetett volna erre költeni és apránként, több utcában elvé-
gezni ezeket a munkálatokat. Ebben az évben legalább elindult valami. 
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Antalné Tardi Irén: A korábbi években nem volt pénzügyi fedezet erre, a legutóbbi testü-
leti ülésen 98 millió Ft-ot elkülönített a testület a hátrányos helyzetű városrészek felzárkóz-
tatására. Ez abból kerül megvalósításra.  
 
A képviselő-testület Jónás Kálmán módosító javaslatát 7 igen (Antalné Tardi Irén, Harsá-
nyi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Ma-
rosi György Csongor), 2 nem szavazat (Holoda Attila, Orosz János) és 3 tartózkodás (Má-
té Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett támogatta; 
az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jó-
nás 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:  
 

33/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi városi 
költségvetésben a közterületek felújítása, illetve a hátrányos helyeztű városrészek 
felzárkóztatása alapon rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére támogatja az elő-
terjesztés 1. sz. mellékletében foglalt felújítási munkálatok elvégzését, azzal a 
módosítással, hogy az előterjesztés mellékletében a 63. sz. tétel összege 1,7 mil-
lió Ft-ról 6,7 millió Ft-re módosul. 
 
Utasítja a Jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére felha-
talmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 
 

Határidő: 2019. július 31. 
Felelős:   jegyző, VG NZrt. vezérigazgató 

 

Tizenharmadik napirend:  
Előterjesztés árusítóhelyek kijelöléséről. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A napokban jelezte az óriáskerék üzemeltetője, hogy nagyobb 
energiára van szüksége a területen, ez viszont korlátozza az árusítóhelyekre felhasználha-
tó mennyiséget. Kevesebb árusítóhely lesz úgy kialakítható, amelynek áramszükséglete 
van.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Kanizsay 
György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László), 1 nem szavazat (Jónás Kálmán) és 3 tartózkodás (Harsányi István, Ko-
csis Róbert, Majoros Petronella) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és 
a következő határozatot hozta és rendeletet alkotta:   
 

34/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 

1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Jó-
zsef Attila utca – csónakázó tó melletti területen ideiglenes árusítóhelyek kialakítá-
sát, 2019. évi hasznosításukra az előterjesztés mellékleteként csatolt pályázati 
felhívás közzé tételét.  
 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Gábor Áron utcán meglévő 5 db elárusító pavilonból 2 db áthelyezését a Fürdő ut-
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cára, a sétány melletti zöld területre hasznosítás céljából. Támogatja 2019. évben 
az előterjesztés mellékleteként csatolt pályázati felhívás közzé tételét. 
 
Határidő: 2019. június 01. 
Felelős:   jegyző 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használat, közterület hasznosítás helyi szabályairól szóló 
5/2009.(II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptör-
vénye 32. cikk (1) bekezdés a) és g) pontjaiban biztosított jogával élve és (2) be-
kezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pont-
jában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései, az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) ön-
kormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogköré-
ben eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfej-
lesztési, Mezőgazdasági Bizottsága és az Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi 
Szociális, valamint Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottsága véleményének kiké-
résével a közterület-használat, közterület hasznosítás helyi szabályainak módosí-
tásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló rendelet 
(továbbiakban: rendelet) 11. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A nyilvános árverésen elnyert jogosultság kötelező igénybevétellel egy főszezon-
ra (92 nap, vagy 3 hónap) szól, mely főszezoni időtartam kezdő napja június 01. 
napja.” 

2.§ 
 

A rendelet 11. § (3) bekezdés első mondata helyébe, a bekezdés további rész-
ének változatlanul hagyása mellett, az alábbi rendelkezés lép: 
„Nyertes pályázót az elő- és utószezonban (május és szeptember hónapok) elő-
bérleti jog illeti meg az elnyert árusító hely hasznosítására vonatkozóan.” 
 

3.§ 
 

A rendelet 2. sz. és 3. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 2. sz. és 3.sz. mellék-
letei lépnek. 

4.§ 
 

A rendelet 1. sz. függeléke hatályát veszti,  helyébe jelen rendelet módosítás 1. 
sz. függeléke lép. 

Záró rendelkezések 
 

5. § 
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Jelen rendelet kihirdetése napján lép életbe, rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekre is alkalmazni kell. 
 

Tizennegyedik napirend:  
Előterjesztés a Szent István parkban telepítendő pavilonok hasznosítására 
beérkezett ajánlatokról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javasla-
tot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, 
Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) és 3 tartózkodás (Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros Pet-
ronella) mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta: 
 

35/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent István 
parkban telepítendő 2 db pavilon használati jogát pályázata alapján a Búzavirág-
94 Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 85.) számára biztosítja az alábbi bérleti díjak (pa-
vilononként) elfogadásával. 
2019.06.01. – 2019.08.31      3.500.000,-Ft 
2020.01.01. – 2020.12.31.     5.000.000,-Ft 
2021.01.01. – 2021.12.31.     5.000.000,-Ft  
2022.01.01. – 2022.12.31.     5.000.000,-Ft 
2023.01.01. – 2023.12.31.     5.000.000,-Ft   
2024.01.01. – 2024.12.31.     5.000.000,-Ft   
 
Utasítja a jegyzőt a pavilonok használatba adásával kapcsolatosan szükséges in-
tézkedések megtételére, a polgármestert felhatalmazza a szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2019. június 01. 
Felelős:   jegyző, polgármester 
 

Tizenötödik napirend:  
Előterjesztés környezetvédelmi program 2019. évi intézkedési tervének elfogadásá-
ra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javasla-
tot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
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36/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2015-2020. évekre szóló Környezetvédelmi Program végrehajtását szolgáló, 2019. 
évi intézkedési tervét az alábbiak szerint elfogadja: 
 

2019. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  
program végrehajtására 

 

1.)Környezetvédelmi alap, talajvíz mintavételek 
    3.500.000,- Ft /saját forrás/ 
    Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

2.)Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, belvízmentesítés 
    30.000.000,- Ft /saját forrás/ 
    Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

3.)Önkormányzati erdők művelési feladatai 
     4.500.000,- Ft /saját forrás/ 
     Felelős: Jegyző 

4.)Köztisztaság, síktalanítás 
     56.257.000,- Ft /saját forrás/ 
    Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

5.)Korszerű állati hulladékkezelő telep üzemeltetése 
     20.000.000,- Ft /saját forrás/ 
    Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

6.)Illegális hulladéklerakók felszámolása 
    1.500.000,- Ft /saját forrás/ 
    Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

7.)Allergén növények kaszálása 
    3.500.000,- Ft /saját forrás/ 
    Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

8.)Kényszerkaszálás közterületen 
    600.000,- Ft /saját forrás/ 
    Felelős: igazgatási irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

9.)Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növények irtása, síktalanítás  
    3.000.000,- Ft /saját forrás/ 
    Felelős: gazdasági irodavezető 

10.)Szúnyog-, és rágcsálóirtás, növényvédelem  
    12.500.000,- Ft /saját forrás/ 
    Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

11.)Zöldterületek fenntartása 
    - Parkfenntartás 
      73.000.000,- Ft /saját forrás/ 
    - Fakivágás 
      4.300.000,- Ft /saját forrás/ 
    - Falevél elszállítás 
       2.100.000,- Ft /saját forrás 
      Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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12.) „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” – TOP.3.1.1-15 pályá-
zat megvalósítása  
461.736.810,- Ft /Támogatás és saját forrás/ 
Felelős: Jegyző, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

13.) „Arany kapu óvoda energetikai pályázata” – TOP-3.2.1-15 pályázat megvaló-
sítása  
103.756.000,- Ft /támogatás és saját forrás/ 
Felelős: Jegyző 

14.)Ivóvíz közműberuházás 
  2.000.000,- Ft /saját forrás/ 
  Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

15.)Szennyvíz közműberuházás 
6.350.000.-Ft /saját forrás/ 
Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

16.)Víziközművek Állami Rekonstrukciós  Alapjából nyújtható  
      támogatás elnyerésére kiírt pályázat – víztorony felújítása 
       83.597.750,-Ft /Támogatás és saját forrás/ 
 Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

17.) Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázat – víz-,    
              szennyvíz szivattyúk beszerzése  
             15.240.000,-Ft /Támogatás és saját forrás/ 
 Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

18.) Szováti úti kerékpárút építés 
 15.000.000,- Ft /saját forrás/ 
 Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

19.)Óvodakonyha infrastrukturális fejlesztése pályázat 
 90.700.000,-Ft /Támogatás és saját forrás/   
 Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédel-
mi Programban szereplő további feladatokat pályázatok útján kívánja megvalósí-
tani, utasítja a Jegyzőt a további pályázati lehetőségek figyelésére. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenhatodik napirend:  
Előterjesztés 2019. évi fásításról. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Jelezni szeretné, hogy kimaradt egy helyszín az anyagból, amit 
a lakosság már korábban jelzett, a Bányász u. 24. számmal szemben két darab fa telepí-
tése megtörténik a keretből.  
 
Máté Lajos: A korábbi évek fatelepítései után alacsony hatékonyságról számolt be a hiva-
tal. Tekintettel arra, hogy nyáron nagyon meleg van, felhívná a lakosok figyelmét, hogy aki 
előtt közterületen fát ültetnek, naponta legalább egyszer egy vödör vízzel locsolja meg.  
 
Kocsis Róbert: Mi alapján állították össze ezt a listát? Nagyon kevésnek tartja, például az 
1. sz. körzetben összesen három darab fát ültetnek. Ennél többre lenne szükség.  
 
Kanizsay György Béla: Kéri, hogy minden helyszínre az oda megfelelő méretű és minő-
ségű fát ültessenek. Az utcaképet, a zöldfelületet is figyelembe kellene venni fásításkor. 
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Szilágyiné Pál Gyöngyi: Kocsis képviselő úr kérdésére reagál, valóban meglepően rövid 
a lista, a korábbi években közel 10 millió Ft-ot költöttek fásításra, idén 2 millió Ft a keret. A 
körzetek képviselőitől bekérték az igényeket és a lakosságtól is folyamatosan érkeznek be 
igények.  
 
Kocsis Róbert: Akkor, amikor nagy felháborodás követte a fakivágásokat, összesen 57 
db fát ültetnek 2 millió Ft-ból egy évben, nem túl nagyvonalú.  
 
Holoda Attila: Kocsis képviselőtársának javasolja, hogy menjen végig a Gönczy Pál ut-
cán, csak ebben az évben 17 darab fát ültettek ott. Kár ilyen jellegű indulatokat gerjeszte-
ni. A 14 darab kivágott fa helyére 17 darabot ültettek.  
 
Kocsis Róbert: Örül, hogy pótolták a kivágott fákat, ez így is illik. Viszont nagyon beszé-
des, hogy összesen 3 fát ültetnek ebben a körzetben.  
 
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), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

37/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évben az 1. sz. 
mellékletben megjelölt helyszíneken feltüntetett darabszámú és típusú fák 
telepítését támogatja, karózva, dréncsövezve, 2 éves utógondozással, garancia 
nélkül. 
A fák beszerzésével és telepítésével a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt-t bízza meg.  
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős:   jegyző, VG NZrt. vezérigazgató 
 

1.sz. melléklet 

 

Dózsa Gy. út Penny Market elé 2 db Törpe Keleti tuja (Platycladus 
(Thuja) orientalis, 'Aurea Na-
na') 50x50 fa dézsában 

Rákóczi u. 36 2 db Madárberkenye 

Szilfákalja 27 1 db Madárberkenye 

Álmos utca  17 2 db Vérszilva 

Böszörményi út 14 1 db Vérszilva 

Csaba utca  15 1 db Vérszilva 

Fazekas M. u. 2 1 db Vérszilva 

 4 1 db Vérszilva 

 6 1 db Vérszilva 

 8 1 db Vérszilva 

Bem u. 28 1 db Vérszilva 

 36. szemben 2 db Vérszilva 

 30. szemben 2 db Vérszilva 

 30. 1 db Vérszilva 
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Tokay u. 12. 1 db Gömbszivar 

Galgócz sor játszótér 3 db Spirálfűz 

Bercsényi u.  37/a. 2 db Vérszilva 

Wesselényi u. 7/a. 1 db Tarkalevelű japán fűz (törzses) 

Wesselényi u. Tompa u. – Vörösmarty 
u. között 

4 db Tarkalevelű japán fűz (törzses) 

Ádám u. 96. 1 db Madárberkenye 

 100/a 1 db Madárberkenye 

Ádám u. Csontos u. 52. 2 db  Madárberkenye 

Gárdonyi G. u.  26. 1 db Madárberkenye 

Haladás u. 6. 1 db Vérszilva 

Bessenyei u. 5/a. 3 db Oszolpos díszcseresznye 

Gábor Áron u. Aqua Palace – Pávai V. 
u. között 

16 db Madárberkenye 

Tulipán utca 9. 2 db Vérszilva 

Összesen: 57 db  

 

Tizenhetedik napirend:  
Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javasla-
tot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

38/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Sóvágó László 
polgármester szabadságának ütemezését a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján jóváhagyja. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   jegyző 
 

Tizennyolcadik napirend:  
Tájékoztató Hajdúszoboszló Város 2018-as turisztikai adatairól. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tá-
mogatta. A maga részéről köszönetét fejezi ki valamennyi turisztikai szereplőnek az elért 
szép eredményhez való hozzájárulásukért. Reméli, hogy ez a szerencsés és jó sorozat, 
ami évek óta jellemző a turizmusra, folytatódni fog a továbbiakban is.  
 
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), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
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39/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajdúszoboszló 
Város 2018-as turisztikai adatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző  

 

Tizenkilencedik napirend:  
Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati javasla-
tot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

40/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési 
eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 

Interpellációk:  
 
Marosi György Csongor: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját az UPC által vég-
zett munkálatokkal kapcsolatosan. Tudomása szerint március 30-ig van területhasználati 
engedélye a cégnek a szélessávú internet lefektetéséhez. A munkálatokat olyan minőség-
ben végzik, amely felháborítja a lakosságot. Kéri, hogy tételesen vegyék át a rongálásokat 
és helyreállításokat.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Holoda Attila: Jegyző Úrhoz intézi interpellációját a városi gazdátlan galambok sorsával 
kapcsolatosan. Ez folyamatos problémát okoz, elsősorban a városközpontban. Korábban 
már kötöttek szerződést a helyi galambász egyesülettel, hogy csapdákat állítanak fel, de 
nem sikerült előrelépni az ügyben. Milyen lehetőségek vannak még, hogy megoldódjon ez 
a probléma?  
 
Dr. Korpos Szabolcs: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Antalné Tardi Irén: Főmérnök Asszonyhoz intézi első interpellációját a Dózsa György-
Nádudvari útfél közötti kereszteződéssel kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatosan volt egy 
egyeztetés, amely nem igazán mozdult előre. Kéri, hogy készüljön egy előterjesztés arra 
vonatkozóan, hogyan lehetne ebben a kereszteződésben biztonságosabbá tenni a közle-
kedést, legalább az elkülönített pénzügyi keret terhére. Melyek azok a nagyon rövid távon 
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megoldható feladatok, amellyel előkészíthető egy hosszabb távú megoldás? Nem az ön-
kormányzat feladata a lámpás kereszteződés kialakítása. Másik interpellációjában kimuta-
tást kér arról, hogy milyen összeggel, milyen céllal támogatták a Hajdúszoboszlói Sport-
egyesületet és a tájékoztatás alapján hozzanak döntést arra vonatkozóan, hogyan legyen 
tovább a támogatásuk.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Varga Imre: Írásban ad választ az interpellációra. 
 
A képviselő-testület ülése 16.23 órakor befejeződött.  
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Sóvágó László                                                            Dr. Korpos Szabolcs 
     polgármester                                                                            jegyző 


