
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2015. augusztus 27-én 14.00 órakor kezdődött 
rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Holoda Attila 
alpolgármester, Jónás Kálmán, Kállai István, Kanizsay György Béla, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János képviselők, Dr. 
Vincze Ferenc jegyző, Dr. Sléder Tamás aljegyző, Lőrincz László 
gazdasági irodavezető, Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök, , dr. Korpos 
Szabolcs technikus, Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető.  
 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros Petronella 
képviselők hiányoztak az ülésről.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirend 
elfogadását és megtárgyalását javasolta.  
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását 8 
igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kállai 
István, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Orosz János), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a 
következő határozatot hozta:  
 
139/2015. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés a jó gazdálkodásunkért beígért 200 millió Ft-os 
támogatáshoz kapcsolódó pályázati anyagról. 
Előadó: főmérnök 

 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Első napirend:  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Pontosítani kívánja az előterjesztést: a 
Malom sor az ingatlan-nyilvántartás szerint Huba utca, az Álmos utcától 
kezdődően, tehát a határozati javaslatban Huba utca Böszörményi 
utcától a Csaba utcáig tartó szakasza szerepeljen. A pontos 
költségvetések még készülnek, amennyiben a határozati javaslatban 
szereplő utcák kerülnek elfogadásra, kb. 220-222 millió Ft lesz a 
beruházások végösszege.  
 
Dr. Sóvágó László: Nyílt zsarolásnak tartja a kormány álláspontját, de 
elfogadja, mert nem szeretné, ha emiatt hátrányok érnék a várost.  
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Jónás Kálmán: Egyetért Polgármester Úrral, olyan megfogalmazások 
vannak ebben az egész anyagban, amelyek minden jogszabállyal 
szembemennek. A pályázati célok között volt egy olyan rész, hogy 
„munkahely teremtési programok megvalósítása”. Nem lehetett volna 
ennek keretén belül egy, mikro vállalkozások számára felépítendő ipari 
parkot létrehozni?   
 
Dr. Sóvágó László: Nincs már erre idő, nincsenek tervek sem.  
 
Jónás Kálmán: Az anyagban szerepelt, hogy előzetes egyeztetések 
alapján születtek javaslatok. Ezekre az előzetes egyeztetésekre hol 
lehet jelentkezni? Egy meghívást sem kapott ezekre. Úgy tűnik 
számára, mintha frakcióülések lennének ezek az egyeztetések. Két 
javaslata van az előterjesztéshez: az egyik a Gábor Áron utca azon 
szakasza, ahol a gyalogosforgalom nagy része bonyolódik le. Fontos 
lenne ezt felújítani. A Libagát utcának a vízelvezetését is érdemes 
lenne megoldani, az esőzések után nem lehetett közlekedni az utcán.  
 
Dr. Sóvágó László: Kedden dőlt el, hogy be kell adni a pályázatot, nem 
volt idő mindenkivel egyeztetni. A Gábor Áron utca felújítása csak akkor 
lehetséges, ha csapadékvíz-elvezetéssel együtt történik, arra pedig 
nincsenek jogerős építési engedélyek jelen pillanatban. Komoly viták 
voltak az egyéni képviselők között is, hogy mely utcák kerüljenek be a 
pályázatba.  
 
Máté Lajos: Egyetért azzal, hogy a Gábor Áron utcát is fel kell újítani, 
de be kell látni, hogy a 200 millióból 60 milliót erre fordítani nem 
lehetséges. Szempont volt a javaslatoknál, hogy lehetőleg minél több 
utca kerüljön be, ne csak a városközpontból, hanem külső körzetekből 
is.   
 
Orosz János: A Libagáton lévő árkot a Városgazda ki fogja takarítani.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Jónás Kálmán, Kállai István, Kanizsay György Béla, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Orosz János), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

140/2015. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja pályázat benyújtását az adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok számára kiírt fejlesztési támogatás 
elnyerése érdekében.  
 
A lakosság szám alapján megpályázható legfeljebb 200 M Ft 
összegű támogatási forrásból útburkolat felújítási munkálatokat 
támogat elvégezni - szükség szerinti csapadékvíz elvezetéssel – 
az alábbi helyszíneken: 
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- Bem utca 
- Bordángát utca (Hamvas és Nádudvari utcák között) 
- Fertő-zug 
- Galgócz sor 
- Haladás utca 
- Ipartelep utca 
- Kadosa Pál utca  
- Kemping utca 
- Huba utca (Böszörményi és Csaba utcák között) 
- Szilfákalja 13-17. (garázssor előtt) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilatkozik, hogy: 
- a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, 
teljes körűek, valósak és hitelesek; 
- a pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió 
által társfinanszírozott, illetve más hazai támogatási rendszer 
keretében támogatásban nem részesült; 
- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan 
kötelezettsége, amely a pályázat céljainak megvalósítását 
meghiúsíthatja; 
- megfelel az Áht. 50. § (1), (3), (4) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek; 
- támogatott tevékenység megvalósításához szükséges 
hatósági engedélyek hiányában azok megszerzését legkésőbb 
2015. november 30-áig vállalja; 
- a pályázat benyújtása előtt a beruházást, felújítást nem 
kezdte meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati 
dokumentáció és a szükséges nyilatkozatok aláírására. 
 
A képviselő-testület utasítja jegyzőt – amennyiben megnyílik a 
lehetőség az önkormányzat számára az elektronikus felületen a 
pályázat feltöltésére – a pályázat határidőben történő 
benyújtására. 
 
Határidő:  2015. szeptember 01. és 2015. szeptember 02. 
Felelős: polgármester,  

jegyző 
 

 
A képviselő-testület ülése 14.18 órakor befejeződött.  

 
K.m.f. 

 
     Dr. Sóvágó László                          Dr. Vincze Ferenc 
         polgármester                                                                jegyző 

 


