
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. március 19-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 

 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi 

István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, 
Orosz János József, képviselők, Dr. Vincze Ferenc jegyző, Lőrincz 
László gazdasági irodavezető, Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök, 
Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-
helyettes, Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-
helyettes, Dr. Korpos Szabolcs technikus és jegyzőkönyv-vezető, 
valamint érdeklődő állampolgárok. 

 
 Marosi György Csongor késett az ülésről. 

 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 
határozatképes. a kiküldött anyagon túl három indítvány szerepel még, amelyekről 
külön kell szavazni. Kanizsay György Béla képviselő úrnak van egy egyéni 
képviselői indítványa, ki az, aki ennek felvételét támogatja? 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Orosz 
János József, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 9 fő vett részt) támogatta Kanizsay György Béla képviselő egyéni 
képviselői indítványának napirendre vételét. 
 
Dr. Sóvágó László: Van egy előterjesztés az intézmények átszervezéséről, 
pontosabban a törvény előírja, hogy a gazdálkodás miatt kötelező bizonyos 
átszervezéseket végrehajtani, ki az, aki ennek a napirendre vételét támogatja? 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta 
az intézményi átszervezésről szóló anyag napirendre vételét. 
 
Dr. Sóvágó László: A Püspökladány–Debrecen vasútvonal felújításával  
kapcsolatosan van még egy előterjesztés, ki az, aki ennek a napirendre vételét 
támogatja? 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta 
Püspökladány–Debrecen vasútvonal felújításával kapcsolatos előterjesztés 
napirendre vételét. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását – az 
elhangzott módosításoknak megfelelően – 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György 
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Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. 
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 11 
fő vett részt) támogatta és a következő határozatot hozta:  

 
27/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. március 
19-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Napirend: 
 
1. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a 
 közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
 feladatokról. 
 Előadó: városi rendőrkapitány 
 
2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2014. évi 
 munkájáról. 
 Előadó: polgárőrség elnöke 
 
3. Előterjesztés szervezetfejlesztési pályázatunk eredményeiről. 
 Előadó: jegyző 
 
4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió Szervezeti és Működési 
 Szabályzatának jóváhagyására. 
 Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - 
 álláshely - pályázatának kiírására. 
 Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés intézményi megszüntető okirat kiadására. 
 Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7. Javaslat a bölcsődei és szociális alapellátások 2015. évi térítési díjairól. 
 Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
8. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
 elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) önkormányzati 
 rendelet módosítására. 
 Előadó: polgármester 
 
9. Előterjesztés a hajdúszoboszlói 3266/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó 
 elővásárlási jogról. 
 Előadó: irodavezető főkönyvelő 
 
10. Előterjesztés extrém sportpálya helyszínéről. 
 Előadó: irodavezető főkönyvelő 
 
11. Előterjesztés a Soproni temető felszámolásáról. 
 Előadó: irodavezető főkönyvelő 
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12. Előterjesztés városi utak felújítására vonatkozóan. 
 Előadó: főmérnök 
 
13. Előterjesztés játszóterek felújításával kapcsolatosan. 
 Előadó: főmérnök 
 
14. Előterjesztés óvodák parkolási lehetőségeinek javításáról. 
 Előadó: főmérnök 
 
15. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2015. évi intézkedési tervére. 
 Előadó: főmérnök 
 
16. Előterjesztés gyógyvizünk hungarikummá minősítéséhez pályázat 
 készítésére. 
 Előadó: jegyző 
 
17. Előterjesztés a gazdátlan galambokkal szemben lehetséges intézkedésekről. 
 Előadó: jegyző 
 
18. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről. 
 Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
19. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési 
 tervéről. 
 Előadó: polgármester 
 
20. Előterjesztés partnervárosi kapcsolat létesítéséről. 

Előadó: egyéni képviselői indítvány 
 
21. Előterjesztés Püspökladány–Debrecen vasúti vonalszakasz vasúti 

pályaszakasz felújításának kiegészítése. 
 Előadó: irodavezető főkönyvelő 
 
22. Előterjesztés intézmények gazdasági önállóságának változásáról 
 Előadó: irodavezető főkönyvelő 
 
23. Tájékoztató testületi ülések között történtekről. 
 Előadó: polgármester 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés méltányossági közgyógyellátás elutasítása ügyében benyújtott 
 fellebbezés elbírálására. 
 Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 

Első napirend: 
 
A napirendi pont tárgyalásánál jelen volt Dr. Tóth János főkapitány-helyettes és Dr. 
Gali Sándor városi rendőrkapitány. 
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Dr. Gali Sándor: A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság illetékességi területének, 
mely megegyezik Hajdúszoboszló Járás közigazgatási területével, közbiztonságát 
alapvetően Hajdúszoboszló Város közbiztonsági helyzete határozza meg. A 
járásban ismertté vált bűncselekmények 60-70 %-a Hajdúszoboszlón következik be, 
ezért nem mindegy hogyan alakul a székhelytelepülésnek a közbiztonsága. A város 
közbiztonságát a turizmus is jelentősen befolyásolja, hiszen egyrészt a turizmus 
hatására bekövetkező népesség növekedés közbiztonsági kockázatokat is okoz, 
másrészt pedig a turizmus ott tud fejlődni, ahol jó a közbiztonság. Ennek az 
egyensúlynak a megteremtéséről a rendőrkapitányságnak évről évre komoly 
intézkedéseket kell tennie. 2014-es év egy eredményes év volt, javult a város 
közbiztonsági helyzete. Az összes a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 
száma 23 %-kal a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 12 %-kal, míg a 
kiemelten kezelt bűncselekmények száma – ezek azok amelyek a lakosság 
biztonságérzetét leginkább befolyásolják – 27 %-kal csökkentek. A 
bűncselekmények mellett az 50 eFt, vagy az alatt értékre megvalósított kisebb 
lopások, csalások, sikkasztások, rongálások, vagyis a tulajdonelleni 
szabálysértések száma pedig 43 %-kal csökkent az elmúlt évben. Javult tavaly a 
közlekedésbiztonsági helyzet is, hiszen csökkent a személyi sérüléssel járó 
közlekedési balesetek száma. Javulásról számolt be a nyomozási eredményesség 
tekintetében is. Az elmúlt 10 évben a legmagasabb értéket érte el e tekintetben a 
rendőrkapitányság, közben növekedett az idegenforgalom is a városban. Az egyes 
bűncselekményeket tekintve a legnagyobb csökkenés a lopások számában volt, itt 
37 %-kal kevesebb lopást regisztráltak. Ha az elmúlt 10 évet nézik, tavaly volt a 
legalacsonyabb ez az érték. Egy rablás vált ismertté az elmúlt évben. Nem volt 
személygépkocsi lopás, mindössze három gépkocsi feltörés történt, garázdaságok 
száma 21 %-kal, míg a közterületi rongálások száma pedig 42 %-kal csökkent. A 
testi sértések is, és ezen belül a könnyű testi sértések száma viszont jelentősen 
emelkedett a városban, ezek egy részét családon belül, egy részét szórakozó 
helyekhez kapcsolódóan, valamint egy másik részét lakásotthonokban követték el. 
A lakásotthonokkal kapcsolatban említette meg a zsarolások számát, hiszen ebben 
a tavalyi évben növekedés volt. Ezeket a lakásotthonokban lakó gyermekek 
egymás sérelmére valósították meg. Ezen a területen vannak feladataik, amelyeket 
nehezítette az, hogy pont azok a problémás gyermekek, akik ezeket a jogsértéseket 
megvalósítják, gyakorta szökésben vannak, nehéz őket elérni a bűnmegelőzési 
szolgálatuknak. Kismértékben emelkedett a lakásbetörések száma is, a tavalyi 
évben hattal több ügyben folytattak nyomozást, ugyanakkor a nyomozási 
eredményesség javult. Közlekedésbiztonság területén megemlítette, hogy 2014-ben 
nyolc személyi sérüléssel járó balesetet okoztak ittasan. Ez eggyel több, mint a 
2013. évben, tehát itt is van egy minimális romlás annak ellenére, hogy növekedett 
a tavalyi évben a kiszűrt ittas járművezetők száma. A másik ami problémás még a 
közlekedésbiztonságban az a kerékpárosok részvétele. A kerékpárosok által 
okozott balesetek aránya a megyei átlagot meghaladja Hajdúszoboszlón 25 %-os. 
Ugyan csökkent 2013-hoz képest az arányuk, de országos és megyei szinten még 
mindig magas. Különösen a hatvan év és az afölötti kerékpárosok a balesetek 
okozói. A kerékpáros- és a gyalogos-balesetek visszaszorítása ebben az évben a 
rendőrség és ezen belül a rendőrkapitányságnak is kiemelt feladatát képezi. Az 
eredményekhez, illetve a város közbiztonságának javulásához jelentősen 
hozzájárult, hogy a tavalyi évben 24 %-kal tudták növelni a közterületi létszámot és 
a közterületi óraszámot, vagyis a közterületi rendőri jelenlétet. Ez adódott abból, 
hogy 13 fő próbaidős rendőr került tavaly március 1-én kinevezésre, akik most idei 
év március 1-én véglegesítésre kerültek, a próbaidejük sikeresen eltelt, közülük 10 
fő Hajdúszoboszló város közbiztonságáért dolgozik. Az országos rendőrfőkapitány 
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úr 2013. szeptember 25-én rendelte el a települések rendőri jelenléttel történő 
közbiztonsági megerősítését, ekkor 6 készenléti rendőr is került a városba, akik itt 
teljesítettek szolgálatot. Ez a program június 30-ig tartott. Ekkor mivel kedvező volt 
a tapasztalata bevezették - nemcsak a korábbi öt megyére – hanem az ország 
valamennyi megyéjére ezt a programot, amely idén február 28-ig tartott. Most 
március 1-től – június 30-ig került ez meghosszabbításra. Ez azt jelenti, hogy a 
rendészeti állomány mellett a bűnügyi állomány is közterületi szolgálatot lát el. 
Jelentősen segítette a munkájukat különösen az idegenforgalmi szezonban, hogy a 
képviselő-testület pénzügyi támogatást biztosított az idegenforgalmi rendőri 
feladatok végrehajtására. Ebből tudták megszervezni nyáron az alapszolgálaton 
felül a gyalogos, vagy más néven posztos rendőri szolgálatot, illetve a bűnügyi 
portyaszolgálatot, amit ezúton köszönt meg a polgármesternek és valamennyi 
képviselőnek. A gyógyfürdővel kötött szerződés alapján július és augusztus 
hónapban strandrendőri szolgálatot tudtak szervezni. Ez is jelentős előrelépés volt 
és jelentősen segítette a közbiztonság javítását, amelyet megköszönt a fürdő 
vezetésének. Nem utolsó sorban hozzájárult ezekhez az eredményekhez a város 
polgárőrsége, akik valamennyi kulturális rendezvény biztosításában a rendőrökkel 
együtt közreműködtek, ezen kívül önálló és közös közterületi szolgálatot is elláttak. 
Megemlítette még a város közterület felügyeletét és a mezőőröket is, hiszen az ő 
munkájuk is kimutatható az ismertetett adatokban, valamennyijük munkáját 
megköszönte. Végezetül Jónás Kálmán képviselő úr a tegnapi napon írásban 
terjesztett hozzá kérdést és kérte, hogy itt adja meg a választ. Az első arról szólt, 
hogy hiánypótlást kér, mivel nem talált adatokat a városban, illetékességi körben 
történő életellenes bűncselekményekről a 2014-es évben. A tájékoztató 
mellékletében van egy diagram, amely a bűnügyi tárgyú adatokat tartalmazza, 
abban szerepelnek ezek az adatok, míg a szöveges értékelésbe nem írta bele, mert 
a 25/2013. BM rendelet alapján a rendőrkapitányság életellenes bűncselekmények 
ügyében nem járhat el, nincs hatásköre. Ehhez a nyilatkozathoz sincs jogköre, 
ugyanakkor, mivel a mellékletben szerepel azt elmondta, hogy 2014 évben egyetlen 
egy életellenes bűncselekmény történt, mégpedig egy újszülött sérelmére, az 
édesanya által került megvalósításra. Ebben a nyomozást a Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőrfőkapitányság folytatta le. Következő kérdés, hogy felmerült a Panaszláda 
Facebook-csoportban, hogy hasznos lenne, hogy a diákokat a rendőrség 
bevonásával felkészítenék a KRESZ szabályainak ismeretére és betartására; erre 
van-e lehetőség. Igen lát lehetőséget, nem új ez a kérdés – hozott kiadványokat is – 
hiszen a rendőrség balesetmegelőzési tevékenysége a 80-as évekig nyúlik vissza. 
A rendőrkapitányság mellett működik egy társadalmi szervezet a Területi 
Balesetmegelőzési Bizottság, melynek három rendőr tagja van, a többi nyolc tag 
pedig külsős szakember. Ez a társadalmi szervezet irányítja, szervezi a 
balesetmegelőzési tevékenységet. Minden iskolában működik iskolarendőr, ez az 
iskolarendőr felkérésre rendkívüli osztályfőnöki órákon tart előadásokat, olyan 
témában, amelyben az iskola vagy a szülő kéri. Ezen kívül van bűnmegelőzési 
tanácsadó, amely gimnázium és a szakközépiskola mellett valamennyi alapfokú 
oktatási intézményben megjelenik és felkérésre tart bűnmegelőzési, 
drogmegelőzési és adott estben balesetmegelőzési előadást. Számos kiadványuk 
is van, amelyeket a gyerekeknek és a szülőknek juttatnak el. Kihangsúlyozta, hogy 
alapvetően a gyermek, legyen az óvodás, vagy kisiskolás, ahogyan közlekedik 
amilyen közlekedési kultúrát sajátít el a legnagyobb felelőssége a szülőnek van, 
hiszen ő indítja útjára a gyermeket. Ezek a kiadványok is döntően a szülőknek 
szólnak és a szülőkön keresztül jutnak el a gyerekekhez, hiszen úgy is címezték, 
minden elsős megkapja ezt és minden általános iskolás. A szülővel együtt 
tanulmányozzák át és a szülő magyarázza el a gyereknek. Mint rendőrök 
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bekapcsolódnak ebbe, és ha ilyen felkérés van, szívesen segítenek, hiszen nagyon 
fontos az, hogy amit esetleg a szülő nem tud átadni a gyermeknek akkor ők ezt 
megteszik. Harmadik kérdés volt, hogy hasznos dolognak tartják-e egy a 
későbbiekben felépítendő közlekedési parkot, ahol gyakorlatban elsajátíthatnák a 
fiatalok a KRESZ szabályait és erre van-e valamilyen országos tapasztalat, működő 
példa. Az országban több helyen működik tudomása szerint, Budapesten három 
helyen, a megyében Debrecenben a vidámpark területén, ezt szokták használni a 
debreceni általános iskolások. A járásban nincs ilyen. Jelenleg az ebesi általános 
iskola tervezi, hogy a tavaszi időszakban épít egy ilyen KRESZ-parkot az iskola 
területén. A június elején megrendezendő járási közlekedésbiztonsági napon, ahol 
a járás valamennyi általános iskolája meghívást fog kapni már ezen a tanpályán 
történne meg a közlekedési vetélkedő is. Ő maga hasznosnak tartana egy ilyen 
parkot akár Hajdúszoboszló városában is, hiszen nekik is könnyebb lenne, hogy a 
közlekedési vetélkedőket sokkal színvonalasabban tudnák megtartani.  
 
Kanizsay György Béla: Két kérdése volt, a már említett nyári idegenforgalmi 
szezonnal kapcsolatosan. Nyáron volt szerencséje besurranásos lopás 
lefülelésében és személyesen tapasztalta meg és élte át mindazt, amit sok esetben 
az ideérkező vendégek, vagy a tulajdonosok élnek át. Az lenne a kérdése, hogy 
van-e arra lehetőség, hogy az itt jelenlévő rendőrség, polgárőrség kötelékében, 
civil, akár a szállásadók közreműködésével, az éjjeli órákban egy órától három 
óráig, amikor ezek a bűncselekmények zömében elkövetődnek, hogy ezeken az 
érintett területeken járőrözést, együtt esetleg figyelő szolgálatot tudnának-e 
szervezni. Nagyon szívesen csatlakoznának ehhez a vendégtartók, mert aki ebből 
él annak egyáltalán nem mindegy, hogy a vendégét biztonságba tudhatja-e vagy 
sem. A másik kérdése a zártkertekre vonatkozott. A zártkertek biztonsága hagy 
némi kívánnivalót maga után. Sorra mondják az emberek, hogy a gyümölcsöt 
leszedik, terményt összeszedik, mire ők szeretnék betakarítani saját maguknak. 
Arra lát-e a kapitány úr lehetőséget, hogy sűrűbben megjelennének ott akár a kora 
őszi sötétebb órákban, véletlenszerűen, esetleg a mezőőrségnek, a polgárőrségnek 
a bevonásával, lesz-e erre nagyobb lehetőség. 
 
Dr. Gali Sándor: A kérdés első részére válaszolva köszöni a felajánlást, élni fognak 
vele. Úgy gondolja, hogy minden segítséget, ami előre mozdítja a város 
közbiztonságát el kell, hogy fogadják. Kéri, hogy a legyen a képviselő úr egy kapocs 
a vendégtartók és a rendőrség között, és ha elérkezik a szezon akkor meg tudják 
ezt szervezni. Ehhez biztosítani fogja a rendőröket. A kérdés másik része a 
zártkertekre vonatkozik, ismerik a problémát, szezonális jelleggel mindig sűrűbb 
rendőri szolgálatot vezényelnek erre a területre, voltak az elmúlt évben sikeres 
közös felderítések, itt is kéri a lakosok, a zártkert-tulajdonosok segítségét, hisz 
legtöbbször ők tudják megmondani ha olyan idegen személy mozog a környéken, 
aki nem ott lakik, vagy nincs neki ott ingatlana. 
 
Jónás Kálmán: Megköszönte az ezredes úr válaszait. Két kérdése lenne még, a 
kiküldött anyagban olvasható, hogy a Rendőrkapitányság együttműködési 
megállapodást kötött a Hőgyes Endre Gimnáziummal és a Közgazdasági 
Szakközépiskolával. Az egyik kérdése, hogy a Bocskai István Szakképző iskolával 
esetlegesen érdemes lenne-e egy hasonló, kicsit bővítettebb megállapodást kötni. 
Arról nyilatkozhat-e, hogy az állandó kihelyezésű traffipaxok pl. megjelenhetnek-e a 
városban, mert van néhány olyan utca, ahol ez igen nagy problémát okoz, hogy a 
megengedett sebességet bőven túllépve hajtanak autóval.  
 



 7 

Dr. Gali Sándor: Amikor bűnmegelőzési tanácsadói rendszert bevezették az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma jelölte ki a két középfokú oktatási intézményt, 
ezért velük kellett együttműködési megállapodást kötni. Érezte, hogy a Bocskai 
Szakképző Iskolával is kellene, ezért a bűnmegelőzési tanácsadó együttműködési 
megállapodáson kívül is megjelennek az iskolában és tartja velük a kapcsolatot. 
Reméli, hogy az együttműködés ott is működik, még akkor is, ha nincs 
együttműködési megállapodás, tehát azért nem kötöttek, mert nem ők jelölhették ki 
az intézményt. A másik a traffipax kérdése, a rendőrkapitányság is el van most már 
látva egy változtatható helyi komplex közlekedési ellenőrzési ponttal, ez az új neve, 
azért mert nemcsak sebességet mér, hanem emellett számos más jogsértés 
feltárására és rögzítésére is képes ez a készülék. Most zajlik a tesztelése, ahogy 
sikeresen befejeződik, elkezdik a széles üzemű alkalmazását és ebben az esetben 
természetesen minden olyan kritikus helyre ki fogják vezényelni, ahol a közlekedés 
biztonsága ezt meg fogja kívánni. 
 
Majoros Petronella: Főkapitány-helyettes úrtól kérdezte, hogy a hajdúszoboszlói 
illetékességi területhez tartozó javuló tendenciák milyen arányban viszonyulnak a 
megyei adatokhoz, erről nem olvashattak az anyagban. Kapitány urat arról 
kérdezte, hogy szó esett a KRESZ oktatásáról iskolás korban, iskolai 
intézményekben a területi baleset-megelőzési bizottság kerékpáros iskolai kupát is 
rendez rendszeresen, ez áprilisban esedékes lesz, ez igen nagy sikerű az iskolások 
körében. A kérdése arra irányult, hogy szerencsésnek tartják-e kapitány urak azt, 
hogy már akár óvodás korban is elkezdődhessen a KRESZ-szel való ismerkedés, 
illetve van-e kapacitása erre a helyi rendőri állománynak, mert tudomása szerint 
alkalmanként az óvodai intézményekben is megfordulnak a rendőrök. Indult már el 
kezdeményezés a városban annak érdekben, hogy az óvodákban egy kisebb 
KRESZ-pálya épülhessen. A Törökdomb utcai óvodában erre igény fogalmazódott 
meg és épült is hasonló és talán számukra alkalmas pálya. Nyilván a fenntartó, az 
önkormányzat feladata lehet, amennyiben a kapitány urak úgy ítélik meg, hogy az 
óvodai intézményekben is szerencsés lenne egy kisebb fajta pálya megépítése. Az 
önkormányzat és az intézmény feladata lehet, hogy az intézményi kereten belül 
akár a játszótéri elemek kiegészítéseként, amellett kisebb KRESZ pályákat is 
megépíthessen az óvodai intézményekben, hiszen akkor a gyerekek a napjuk nagy 
részt ott töltik és nem kell őket elvinni, kéznél lenne a pálya. Kérdés, hogy van-e 
elegendő kapacitása a rendőrségnek arra, hogy ezt az irányításukkal, a szakmai 
tudásukkal és tanácsukkal hasznosan figyelemmel kísérhessék. 
 
Marosi György Csongor 14.25 órakor megérkezett az ülésre. 
 
Dr.Tóth János: Azért felemás a helyzet, mert a megyei rendőrségi, megyei 
beszámoló már megtörtént, a szakma az éves teljesítményéről számot adott. A 
megyei önkormányzat előtt ez a beszámoló még nem történt meg, ez május 
folyamán kerül szóba. A trendek maximálisan hasonlóak, második éve kimutatható, 
és 20 % környéki, vagy azt meghaladó mértékű csökkenést mutat. Nyilvánvalóan 
sajátosságok a megye egyéb területein is vannak, más bűncselekmény-csoportok, 
amelyek más képet mutatnak. Az összkép viszont a csökkenő tendencia, a 
nyomozás eredményességének emelkedése, ez jellemző. A kapitányság 
tevékenységét, amiről a kapitány úr beszámolt a megyei vezetés is elismeri. A 
számszaki adat egy dolog, mindig azt kell megnézni, hogy területen lakók, a 
környezet az élhető környezet-e vagy sem. Megyei megítélés tekintetében ebben is 
sikerült ebben a dologban előrelépni. A kapitányság teljesítményét a főkapitányság 
vezetése is elismerésre méltónak tartja, ezt a trendet, amely az elmúlt két évben 
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pozitív irányú változást követ, követendőnek tartja megfelelő kontroll mellett. Sok 
szó esik a bűnmegelőzésről, ez nemcsak rendőrségi feladat, végtelenül örül annak, 
hogy a kérdésekben hozzászólásokban eddigi felvetésekben ez megjelenik, ez a 
támogató magatartás, amit nemcsak újonnan, hanem az ezt megelőző időszakban 
is tapasztaltak és úgy hiszi akár a bűnmegelőzés, akár a lakosság érdekében tett 
intézkedések sora egy közös tevékenység eredménye. Ez a közös eredmény 
fenntartása mindenkinek az érdeke. A főkapitányság vezetése nevében is 
megköszönte a támogatást az együttműködést, egyrészt a volt és jövő tekintetében 
is tisztelettel kérné. Ennek az együttműködésnek a lakosság az, aki a hasznát 
élvezheti. 
 
Dr. Gali Sándor: Nagyon helytálló a kérdés, mert 2 évvel ezelőtt fogalmazódott 
meg itt benne helyi szinten, hogy nem elég az iskolában, hanem már az óvodában 
el kell kezdeni a helyi közlekedésre nevelést. Erre az Országos Balesetmegelőzési 
Bizottság alakította ki a „Pindur-pandúr” programot, amely az óvodások helyes 
közlekedésre nevelését tartalmazza. Ezt Hajdúszoboszlón is sikerült immár 
második éve beindítani. Reméli, hogy minden óvoda majd csatlakozni fog hozzá. 
Jónak tartja a KRESZ park ötletét, úgy gondolja, hogy ez alapvetően pénz kérdése, 
nem szakmai kérdés irányukba. A rendőrkapitányságon két olyan személy van, akik 
nem óvodapedagógusok, mert sajnos ilyenből egy sincs, de van érzékük arra, hogy 
a gyerekekkel foglakozzanak. Olyan még nem volt, hogy valamit elutasítottak volna 
amiatt, hogy nincs kapacitás. Örülnek minden ilyen felkérésnek, de elmondta, hogy 
benne első körben úgy fogalmazódott meg, hogy ugyanolyan fontos lenne az 
óvodások szüleivel leülni és először őket meggyőzni arra, hogy nagyon nem 
mindegy hogyan viszik a gyerekeket az óvodába és hogyan viszik haza, mert a 
gyerek azt a közlekedési morált és azokat a szokásokat fogja elsajátítani. Utána 
már nagyon nehéz az iskolában akár a pedagógusnak, vagy akár egy rendőrnek is 
megváltoztatni a gyerekben a rossz szokásokat. 
 
Kocsis Róbert: Várható-e, hogy szakközépiskolásokat irányítanak az 
idegenforgalmi szezonba Hajdúszoboszlóra, ha igen akkor ez milyen mértékű lesz 
az előző évekhez képest. Azt gondolja, hogy nem haszontalan, illetve nem 
lényegtelen része a közlekedési szokásoknak az, hogy a fiatalságot sikerül-e erre 
megtanítani. A másik, amivel egyetért, amit kapitány úr mondott, hogy milyen 
normarendszert sajátít el a családban a gyerek, mert a szabálytalanságoknak 
jelentős hányada olyan, hogy tudja, hogy ő szabálytalanságot követett el, de valami 
oknál fogva az volt az egyszerűbb, hogy ezt a kihágást megtegye. Sokszor a járdán 
biciklizés kifejezetten szülői utasításra történik. Szeretné felhívni a figyelmet, bár 
úgy érzékeli, hogy visszaszorulóban van különösen a főutcán, a főtéren ez a 
közlekedési mód, de még a Luther vagy más hasonló jelentős utcák, ahol iskola van 
és a gyerekek a járdán bicikliznek ott még ez a dolog nap mint nap tapasztalható. 
Az erőfeszítéseket lehet még fokozni ilyen téren. 
 
Dr. Gali Sándor: A szakközépiskolások hajdúszoboszlói gyakorló szolgálatáról 
nincsenek ismeretei. Nyolc évvel ezelőtt volt, hogy gyakorló őrsöt működtettek a 
megyében és akkor Hajdúszoboszló is preferált volt. Ez nem azt jelenti, hogy nem 
lesz, de jelenleg nem tud róla. A járdán kerékpározással kapcsolatban az a 
tapasztalat, hogy ha rendőr van a belvárosban, akkor alig lehet észrevenni, ahogy a 
rendőr levonul, akkor nagyon rossz a közlekedési morál.  
 
Dr. Sóvágó László: Úgy tudja, hogy a gyermeknek egy bizonyos korig szabad a 
járdán kerékpározni. 
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Dr. Gali Sándor: A KRESZ szabályai szerint főútvonal úttestén 12 évet betöltött 
gyermek kerékpározhat. Ezt azt jelenti, hogy főútvonal melletti járdán csak 12 év 
alatti gyermek kerékpározhat. 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. 
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 
fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
28/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 

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

 

Második napirend: 
 
A napirend tárgyalásánál jelent volt Nemes Gyula, a polgárőrség elnöke. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. Sóvágó László) 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
29/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2014. évi munkájáról szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 

 

Harmadik napirend: 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
30/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
„Büro-ráció: szervezetfejlesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatában” 
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című, ÁROP – 1. A. 5 – 2013 – 2013 – 0087 kódszámú pályázat eredményeiről 
adott jelentést. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 
 

Negyedik napirend: 
 
Jónás Kálmán: Az előterjesztést a Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

31/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Hajdúszoboszlói Városi Televízió 1. számú mellékletben kiadott Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. 
 
Határidő:  2015. március 19., illetve értelemszerűen 
Felelős:  jegyző, intézményvezető 

 

Ötödik napirend: 
 
Jónás Kálmán: A Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést  egyhangúlag támogatta. 
 
Holoda Attila: Továbbra is ellene van annak, hogy egy ugyanolyan pályázati kiírást 
tegyenek, mint a legutóbb tették. Akkor is elmondta, hogy másfajta koncepcióban 
lenne érdemes gondolkodni egy ilyen intézményvezetői körnél. Azt szerette volna, 
azért is mondta el legutóbb a hozzászólásában, hogy hátha az iroda is megfontolja 
ebbéli szándékot és megkeresik és beszélgetnek erről, vagy többen beszélgetnek 
erről. Úgy gondolja, hogy kicsit illene előrelépni a mostani televíziós gyakorlathoz 
képest, kiegészítve ennek az internetes, rádiós és egyéb lehetőségekkel; mindez 
nem mutatkozott meg a mostani kiírásban sem, hiszen ugyanolyan kiírást kaptak, 
mint legutóbb és ezért előre jelzi, hogy nem fogja ezt támogatni. 

 
Polgármester úr 10 perc szünetet rendelt el. 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás 
Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Orosz János József, Dr. Sóvágó 
László) mellett, 2 nem szavazat ellenében (Holoda Attila, Kanizsay György Béla,) 
és 3 tartózkodással (Kállai István Elek, Marosi György Csongor, Máté Lajos) (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

32/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
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  Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
  1992. évi XXXIII tv. (továbbiakban Kjt.) 20. B §, illetve 23.§ figyelembevételével 
  pályázatot ír ki a Hajdúszoboszlói Városi Televízió igazgató felelős szerkesztői 
  álláshelyére az alábbiak szerint:  
 
Pályázatot meghirdető és munkáltató megnevezése: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:    teljes munkaidő 
Meghirdetett munkakör:  Hajdúszoboszlói Városi TV igazgató felelős 

szerkesztő munkaköre 
Munkavégzés helye:     4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7. sz. 
Beosztás:      magasabb vezető  
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, tevékenységével 
biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, 

 a Városi Televízió főszerkesztői feladatainak ellátása, 

 gondoskodás a műsorok elkészítéséhez szükséges szakmai-technikai háttér 
biztosításáról, 

 gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, 

 közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntésekkel 
kapcsolatos feladatok végrehajtásában. 

 
A magasabb vezetői megbízás időtartama:    5 év 
A megbízás kezdő napja:               2015.10.01. 
A megbízás megszűnésének időpontja:    2020.09.30. 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
A Kjt. 23. § figyelembevételével 

 legalább szakirányú főiskolai végzettség,  

 legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 

 büntetlen előélet, 
Előnyt jelent: 

o költségvetési intézményben szerzett vezetői tapasztalat,  
o televíziónál vagy stúdióban szerzett szakmai gyakorlat,  
o a helyismeret, a helyi kötődés, illetve az erre irányuló szándék.  

 
Juttatások, illetmény: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának formája:  írásban, zárt borítékban 
A pályázathoz csatolni kell:  

 vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 

 részletes szakmai önéletrajzot, 

 képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatot, 

 büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

 az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása, 

 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
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 nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tétlei 
kötelezettségének. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
a https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzétételtől számított 30 nap. 
A pályázat benyújtásának helye és módja: 
A pályázatot 1 eredeti példányban Hajdúszoboszló Polgármesteri Hivatal Önkormányzati 
Iroda (Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 4200 Hajdúszoboszló, 
Hősök tere 1. sz.) címezve, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: 
"Pályázat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői álláshelyére". 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázatot - a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után - a véleményezési határidő 
lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület. 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kozigallas.hu), valamint a 
www.hajduszoboszlo.eu honlapon. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Imre humán-közszolgáltatási 
irodavezető-helyettes nyújt a 06/52/557-365-ös telefonszámon. 
 

Határidő: 2015. június 30., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző 

 

Hatodik napirend: 
 
Jónás Kálmán: A Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést  egyhangúlag támogatta. 
 
Varga Imre: A Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény megszüntetésével kapcsolatos 
okirat megküldésre került a Magyar Államkincstár részére. A kincstár hiánypótlást 
kért, amely értelmében az általuk kiadott formanyomtatványon történő megszüntető 
okiratot kell benyújtani a polgármester úr aláírásával, melyet a képviselő-testületnek 
el kell fogadni, így az 5/2015. (I.29.) Képviselő-testületi határozat első bekezdése 
módosul és a határidő 2015. március 31. 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. 
Sóvágó László) mellett tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 
fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

 33/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2015. 
 (I.29.) képviselő-testületi határozatának első bekezdését az alábbiak szerint 
 módosítja: 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az  államháztartásról 
 szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban : Áht.)  11. § (1) bekezdése 
 felhatalmazása alapján a kiadott megszüntető okirattal (melléklet) 2015. 
 március 31. hatállyal a Hajdúszoboszló  Lapkiadó Intézményt megszünteti.   
 
 Határidő:  2015. március 31., illetve értelemszerűen 
 Felelős:  jegyző 
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Hetedik napirend: 
 
Kocsis Róbert: Az Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést 6 igennel, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta az 
előterjesztést. 

 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. 
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 
fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő rendeleteket alkotta: 

 
(A rendeletek a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 

Nyolcadik napirend: 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. Sóvágó László) 
mellett és 1 tartózkodással (Kocsis Róbert) (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) 
támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta: 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

Kilencedik napirend: 
 
Kállai István Elek: A Városfejlesztési Mezőgazdasági Bizottság egyhangú 
szavazattal támogatta a határozati javaslatot.  
 
Harsányi István: Miért nem értesültek korábban erről, hogy a VG Rt megvásárolja 
ezt az ingatlant? Legalább egy tájékoztatást elvárt volna. 
 
Dr. Sóvágó László: Van ebben igazság, amit a képviselő úr mond, a valós helyzet 
annyiban kicsit árnyaltabb, hogy az utolsó pillanatban volt ez az árverés, nem 
nagyon lehetett már mit tenni. Dönteni kellett, hogy vállalják-e a felelősségét annak, 
hogy ezen részt vesznek, vagy hagyják, hogy veszendőbe menjen. Mivel ez a pénz 
rendelkezésre állt, így ő maga is részt vett ebben, a felénél több képviselőt 
megkérdezett, hogy ezt helyesli-e, és a felénél több képviselő azt mondta, hogy 
helyesli. 
 
Harsányi István: Megköszönte a választ, ő is támogatja, mert ilyen áron ezt az 
ingatlant meg kellett vásárolni, egyetért vele. 
 
Kocsis Róbert: Bár nem tartozott a megkérdezettek közé, de utólag azt gondolja, 
hogy helyes döntésről van szó. Ez egy fontos, értékes ingatlan, viszonylag jutányos 
áron sikerült hozzájutni, az külön öröm számukra, hogy rendelkezésre állt az 
összeg, amivel ezt meg lehetett vásárolni. Végre egy ingatlanvásárlás történik a 
városban és nem eladás. 
 
Majoros Petronella: Nem hangzott még el, hogy miről is van szó, a Hermann Ottó 
2. sz. alatti, több mint 10 ha területről, amely a Magyar Állam tulajdonát képezte, 
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vagyonkezelője pedig a Honvédelmi Minisztérium volt. Ez a Csillagfürt üdülő, ezt a 
területet vásárolta meg a Városgazdálkodási Zrt. Kérdése, hogy az épület illetve a 
terület hasznosításával milyen elképzelések fogalmazódnak meg a továbbiakban, 
mert nyilván egy értékes területről van szó. 
 
Sóvágó László: Mivel olyan rövid idő telt el és olyan váratlanul történt ennek az 
árverésnek a kitűzése, ez még most nem várható el. Saját véleménye, hogy most 
gyorsan gondoskodni kell arról, hogy állaga ne romoljon tovább és valamiféle 
hasznosítás a kollégiumhoz hasonló módon történne, hogy legalább az a pénz, ami 
az őrzésére fordítandó, az megtérüljön. Nagyon rövid időn belül el kell dönteni, 
hogy mi történik, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy az lesz a végső felhasználás 
formája. Nem ismeri az épület állagát, ezt most megmondani nem lehet, de a 
kérdést elfogadja és jogosnak tartja. 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. 
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 
fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
34/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló, Hermann Ottó u. 2. sz. alatti 3266/1 hrsz-ú, 10 ha 0144 m2 
területű, kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlanra bejegyzett 
elővásárlási jogával nem kíván élni. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

Tizedik napirend: 
 
Dr. Sóvágó László: Ha a képviselő-testület elfogadja az ezután következő 
napirendi pontokat, akkor 20 mFt-ot szán az önkormányzat erre. Azt gondolja, hogy 
ezzel eleget tesznek annak az elvárásnak, amelyet a Jobbik kezdeményezett és ő 
maga is pártfogolja, hogy legyen a fiataloknak egy ilyen lehetősége. 
 
Jónás Kálmán: A Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést  és egyhangúlag támogatta. 

 
Kállai István Elek: A Városfejlesztési Mezőgazdasági Bizottság egyhangú 
szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 
 
Kocsis Róbert: Ez az előterjesztés is egy régóta húzódó ügye az 
önkormányzatnak, több helyszín szóba jött ilyen tekintetben. Nagy örömmel 
tapasztalta a bizottsági ülésükön, hogy ez egy alkalmasnak látszó helyszín és bízik 
benne, hogy hosszútávon megoldást jelent erre az igényre. Remélik, hogy a 
gyakorlatban is úgy fog ez a pálya működni, ahogyan azt szeretnék. A bizottsági 
ülésen több képviselő részéről megfogalmazódott egy olyan aggodalom, hogy az ott 
folyó tevékenység esetleg balesetveszélyes lehet, nyilván elsősorban a sportolókra. 
A maga részéről kívánja, hogy minél zökkenő mentesebben történjen egyrészt a 
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kivitelezése és aztán majd az átvétele, valamint a későbbiekben az üzemeltetése 
ennek a pályának. 
 
Jónás Kálmán: A fiatalok nevében megköszönte a képviselő társainak a 
támogatását a pályával kapcsolatban. Felhívta a figyelmét a képviselő-társainak az 
általa hozott anyagnak az első oldalán található pályahasználati szabályra, amit a 
pálya építője mindenképpen kifüggeszt a pályára ez nagyon jól behatárolja a 
felelősség kérdését. A bizottsági ülésen felmerült ennek a pályának a 
körbekerítése, de ezt nem tartja jó ötlenek, viszont a későbbi napirendi pontok 
között van a térfigyelő-kamera rendszerek bővítése. Azon viszont el lehetne 
gondolkodni, és egy térfigyelő-kamerával ennek a pályának a megfigyelését akár 
indítványozhatnák is majd valamikor. 
 
Marosi György Csongor: Lehet, hogy azért mert késve érkezett az ülésre és nem 
tudta, hogy miért van kirakva ez a plusz anyag, nem is tudta, hogy döntöttek már a 
kivitelező cégről, és hogy már pályahasználati szabály is van. Meglepetéssel látja, 
azt hitte, hogy ezt is majd közbeszerzéssel, vagy valami beszerzési folyamat útján 
fogják kiválasztani. Örömmel veszi, hogy már van pályahasználati szabály, bár 
pálya még nincs. Azt gondolja, hogy egy 20 mFt-os ingatlant nem körbekeríteni az 
luxus manapság. Mind nyáron és télen elég sokan vannak a városunkban. Ha ma 
már a játszótereket is körbekerítik, akkor egy 20 mFt-os ingatlannál nem kellene 
ezen már gondolkodni. Mindenképpen azt javasolta, hogy ha a majdani kivitelezőt 
kiválasztják ezt építsék bele. Egyetért azzal is, hogy majd térfigyelő-kamera is kell. 
 
Jónás Kálmán: Nincs még ez folyamatban, csak ez a gyártó így szabályozza a 
baleseteknél a felelősség kérdését. Azért mutatta be, hogy lássák, hogy az 
önkormányzat a pálya megépítésével mentesül a felelősség alól. 

 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. 
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 
fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
35/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megváltoztatja 
10/2014. (I.30.) képviselő-testületi határozatát és a kialakítandó extrém 
sportpálya helyszínéül a Szent Erzsébet utcán található 2475/26 hrsz-ú ingatlan 
területét jelöli ki. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 
 

Tizenegyedik napirend: 
 
Kállai István Elek: A Városfejlesztési Mezőgazdasági Bizottság egyhangú 
szavazattal támogatta a határozati javaslatot.  
 
Marosi György Csongor: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta és üdvözítőnek tartja, hogy a város egyik szégyenfoltja a Soproni temető 
rekultivációja megindul. 
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Orosz János József: Azt szeretné kérni a temetővel kapcsolatosan, hogy az idén 
kezdjék el az előkészületeket, illetve ha lehet a munkát is; ősszel jó idő van, a 
földmunkára alkalmas, ha áthúzódik megint tavaszra, akkor a sáros, esős tavasz 
miatt megint nem kezdhetőek el a munkálatok. Jó lenne az idén elkezdeni és a nyár 
végével vagy a nyáron hozzá lehetne fogni. 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. 
Sóvágó László) mellett tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 
fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
36/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
a hajdúszoboszlói 6821/3 hrsz-ú temető megnevezésű ingatlan (ún. Soproni 
temető) megszüntetésre és később más célú felhasználásra kerüljön. 
 
A jogszabály szerinti hirdetmény, illetve közzétételek lebonyolításával megbízza 
a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.-t. 
 
Határidő:  2015. december 31.   
Felelős:  jegyző, Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. vezérigazgatója   
 

Tizenkettedik napirend: 
 
Kállai István Elek: A Városfejlesztési Mezőgazdasági Bizottság egyhangú 
szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 
 
Jónás Kálmán: A javaslatában szerepelt egy utcának a felújítása ez konkrétan a 
Gábor Áron utcának a Szent Erzsébet és a Pávai Vajna Ferenc utca közötti 150 m-
es szakasza. Gyakorlatilag nyári időszakban, hogy ha a Mátyás király sétány le van 
zárva – a gyalogos forgalom számára nyitott csak – akkor ez az egyetlen olyan út 
amin a turisták meg tudják közelíteni a Bánomkertet. A Sport utcai részt nem 
nagyon ismerik, a repülőtérnél az elkerülőt szintén nem. Nagyon sajnálja, hogy ez 
idén nem került be, de bízik benne, hogy a következő évi költségvetésbe ez be fog 
kerülni. A másik, egy kisebb léptékű javaslata lenne, amit akár meg is lehetne 
valósítani. A városban található kerékpárutaknak javarésze úgy van kialakítva, hogy 
nincs egyértelműen felfestve, hogy melyik része a gyalogosoké és melyik a 
kerékpárosoké. A leghangsúlyosabb ez a József Attila utcán ahol a turisták és a 
helyiek között gyorsan lebomlanak a nyelvi korlátok és nem kellő hangnemben 
utasítják egymást. Esetleg ennek a felfestése, ezen az úton és az Ady Endre úton, 
egyértelműsíteni kellene, hogy melyik rész a gyalogosok és melyik a 
kerékpárosoké.  
 
Antalné Tardi Irén: Egy hónappal ezelőtt, amikor a költségvetésről beszélgettek, 
akkor úgy tűnt, hogy nagyon sok pénzük van útépítésre, aztán kiderült, hogy 
nagyon kevés van. Ezért maradhatott le Jónás Kálmán képviselő társa által javasolt 
útnak a felújítása is. Ezért kell neki is azzal szembesülni, hogy olyan út, amely  
igenis felújításra szorul (perpillanat még építési terve sincs, tehát a tervet el kell 
készíteni és csak a reményét tudja kifejezni az irányba, hogy lesz rá pénz az egyéb 
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keretből) még az ősszel felújításra kerülhet. Nagyon fontos útról van szó, igaz hogy 
vállalkozók használják, de olyan vállalkozók ahová mindannyian, akár nagyon sok 
lakos is megy a szolgáltatását igénybe venni. A Mező Imre utcának a Nyugati sort 
követő részéről, egy rövid szakaszról van szó. 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. 
Sóvágó László) mellett (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
37/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 
városi költségvetésben útfelújításokra rendelkezésre álló keretből 7 Mft 
összeget különít el közbeszerzési tanácsadói, műszaki ellenőri feladatellátásra, 
valamint kapcsolódó hatósági eljárási díjakra. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 
városi költségvetésben útfelújításokra rendelkezésre álló keretből 5 MFt 
összeget különít el további úttervek elkészítésére, melyek konkrét 
meghatározásáról a későbbiekben dönt. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
az extrém görkorcsolya pálya burkolata az útfelújítási keret terhére  kerüljön 
kiépítésre, melyre 10 Mft keretösszeget biztosít. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi utcák 
útszakaszok felújítását támogatja 2015. évben a rendelkezésre álló forrás 
erejéig. 
 

 Eötvös utca 

 Hathy János utca 

 Hőgyes utca (Luther utca és Kossuth utca között) 

 Isonzó utca 

 Keleti utca (Rákóczi utca és Kossuth utca között) 

 Kinizsi utca 

 Kossuth utca (Csontos utcától végig) 

 Kör utca és zug 

 Móricz Zsigmond utca (zug nélkül) 

 Muskátli utca 

 Olajmalom utca és I. és II. zug 
 

Utasítja a Jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére 
(közbeszerzési tanácsadó, műszaki ellenőr, kivitelező kiválasztása, hatósági 
engedélyek), felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

 
Határidő:  megvalósításra 2015. október 31. 
Felelős:  jegyző 
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Tizenharmadik napirend: 
 

Kállai István Elek: A Városfejlesztési Mezőgazdasági Bizottság egyhangú 
szavazattal támogatta a határozati javaslat a) és b) pontját. 
 
Jónás Kálmán: Az általa hozott anyag többi részén egy játszótereket építő cégnek 
az ajánlata szerepel. Az anyagban, ha megépül a lakótelepen is a szabadtéri 
edzőpark, akkor 20-22 mFt áll rendelkezésre az előterjesztés alapján a játszóterek 
felújítására. A határozati javaslatban 3 játszótérnek a felújítása szerepel az általa 
hozott anyagban 6 vadonatúj játszóteret lehet ebből a pénzből megépíteni. Fel 
szeretné hívni az iroda és a bizottság figyelmét erre a cégre. Érdemes lenne 
elgondolkodni ezen, hogy őket bevonni esetleg ebbe a pályázatba. 
 
Orosz János József: Azt szeretné, ha a Galgócz sori játszótéren egy kispályás 
labdarúgó pálya, egy futópálya is lenne, a kisebbeknek és felnőtteknek is. Azt 
szeretné, hogy a hivatal úgy vegye figyelembe, hogy ott egy komplett szabadidő 
központ épülne. 
 
Marosi György Csongor: Úgy érzi itt magát, mint valami lobbista cég ülésén 
lenne, már van itt kivitelező az extrém pályájára, a játszótérre, de az anyag nem 
erről szól. Nem arról döntenek, hogy mi lesz benne, hanem arról, hogy mire fogják 
költeni. Az hogy mi lesz benne, azért vannak a szakemberek a hivatalban, hogy 
majd fognak róla készíteni javaslatot, egyeztetve a képviselőkkel, bárkivel 
leegyeztetik, hogy mi legyen ott benne és akkor az alapján majd bölcs döntést 
fognak hozni. De eddig nem volt ez divat, hogy cégeket lobbistaként tolnak előre, 
de legyen. A jövő alkalomra majd ő is körbenéz, hogy kik azok a cégek akiket ismer 
és mondani fogja, hogy ez burkolt reklámozás helye, meg is kéri majd a HVTV-nek 
a munkatársait, hogy amikor ez a napirend folyik írják ki, hogy termék megjelenítése 
zajlik. 
 
Dr. Sóvágó László: Képviselő úr tett egy javaslatot, tájékoztat, színesíti a 
napirendet, ha akarják figyelembe veszik, ha akarják nem veszik figyelembe, 
ötleteket ad. Minél több információt fontosnak tart, hogy jó döntést lehessen hozni. 
 
Kocsis Róbert: Ha jól értelmezte ez az anyag még egy nagyon korai stádiumot 
nevesít a játszóterek felújítása tekintetében. Igazából csak ezután következik az, 
hogy arról döntsenek, hogy milyenek is lesznek az elemeket illetően ezek a 
játszóterek. Ha van rá idő eldönteni, hogy milyenek legyenek ezek a játszóterek, 
akkor felhívná az illetékesek figyelmét, hogy valamiféle becslés készüljön azzal 
kapcsolatban, hogy mennyire kihasználtak ezek a játszóterek, mert azzal 
kapcsolatban nincs kételye, hogy a Galgócz soron van rá igény, mert ott sok 
gyermek van. De a másik két játszótér, ami az anyagban nevesítve van arról nincs 
ennyire meggyőződve. Hogyha kalkuláció készül és eldöntik, hogy milyenek 
lesznek ezek a játszóterek, milyen elemekkel lesznek felszerelve, akkor vegyék 
figyelembe azt is, hogy ahol kisebb az érdeklődés, ott nyilván kevesebbet költsenek 
az igényeknek megfelelően. 
 
Jónás Kálmán: A cégnek a nevét nem mondta ki ezt nem akarná kimondani soha. 
Egyetlen egy cél vezette, hogy az önkormányzati pénzeket minél gazdaságosabban 
és minél jobban használják fel. A megjelölt keret 20-22 mFt, három játszótérnek a 
felújítása, nem építése szerepel az anyagban. Az Interneten találta meg ezt a 
céget, ma kért tőlük árajánlatot, a három felújítás helyett hat vadonatújat is lehetne 
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építeni ebből a pénzből. Egyedül ez vezette, eszébe sincs egyetlenegy cég mellett 
sem lobbizni. 
 
Kállai István Elek: A Rákóczi utcai játszótérrel kapcsolatban, elég jól ismeri a 
környéket, hiszen a szomszédságában nőtt fel, két óvoda van a közvetlen 
közelében a játszótérnek. 30 éve nem történt festésen kívül más változtatás ezen a 
játszótéren. 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János 
József, Dr. Sóvágó László) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 

 
38/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
A.) 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja új, 
felnőtt fitneszpark kialakítását a Major lakótelepen, az un. „belső körben”. 
 
B.) 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
meglévő játszóterek felújítását, átépítését támogatja: 

 Bartók telepi; 

 Rákóczi u. 116. sz. előtti; 

 Galgócz sori. 
 
Utasítja a Jegyzőt, a Bartók telepi és a Galgócz sori játszóterek 
vonatkozásában tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy azok 
területfelhasználási besorolása - jelenlegi funkciójának megfelelően - az új 
HÉSZ-ben átvezetésre kerüljön. 
 
Utasítja a Jegyzőt, készítsen előterjesztést játszóterek műszaki tartalmára 
vonatkozóan.  
 
Határidő:  2015. május 31. 
Felelős:   jegyző 
 

Tizennegyedik napirend: 
 
Kállai István Elek: A Városfejlesztési Mezőgazdasági Bizottság egyhangú 
szavazattal támogatta a határozati javaslatot. Egy módosítással élt a Szivárvány 
Óvoda átadási határidejét 2015. szeptember 1-re módosította, mivel az rendelkezik 
érvényes építési engedéllyel. 
 
Marosi György Csongor: A Gazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta az 
előterjesztést, a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság módosítását is 
tudomásul vette. Annyi plusz információ van, hogy ez nemcsak a Szivárvány 
óvodára, hanem az Ady Endre utcán lévő óvodára is vonatkozik, mert ott a 
behajtást kell csak biztosítani és utána a parkírozás könnyen kialakítható. Így 
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mindkét óvodánál a szeptember 1-i határidőt kérte és november 30-ig a Bambínó 
Óvodának a Rákóczi u. 84. sz. alatt az engedélyes tervének elkészítését kéri. 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János 
József, Dr. Sóvágó László) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 

 
39/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
óvodáknál támogatja parkolók kialakítását az alábbiak szerint: 
 
1.) Építési engedélyes illetve építési engedélyes szintű terv készítése  

 a Bambínó óvoda (Rákóczi utca 84.) és szomszédos ingatlanok előtti 
szakaszon leállósáv létesítéséhez építési engedélyes terv és az ehhez 
szükséges egyéb terv; 

 a Manókert óvoda (Ady Endre utca 54.) előkertjében építési 
engedélyes szintű terv. 

 
A tervezési munkálatok elvégzéséhez szükséges forrást a 2015. évi városi 
költségvetés 13. sz. melléklet 13/ÖK „Óvodák előtti parkolók” költséghely 
terhére biztosítja. 
 
Utasítja a jegyzőt, a tervek birtokában tegyen javaslatot azok 
megvalósíthatóságával kapcsolatosan. 
 
2.) A Szivárvány óvoda (Attila utca 51/b.) Attila utca felőli szakaszán térkő 
burkolatú parkolóhelyek kialakítását a jogerős építési engedély alapján. 
 
A kivitelezési munkálatok elvégzéséhez szükséges forrást a 2015. évi városi 
költségvetés 13. sz. melléklet 13/ÖK „Óvodák előtti parkolók” költséghely 
terhére biztosítja. 
 

Határidő:  megvalósításra legkésőbb 2015. november 30. 
Felelős:  jegyző 
 

Tizenötödik napirend: 
 

A képviselő-testület 12 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János 
József, Dr. Sóvágó László) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 

 
40/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati környezetvédelmi program végrehajtását szolgáló 2015. évi 
intézkedési tervet az alábbiak szerint elfogadja: 

 
2015. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  

program végrehajtására 
 
1. Csapadékvíz elvezetés, belvízépítés ÉAOP pályázat 

39.600.000,-Ft   
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
2. Hősök tere feldíszítése  

15.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Polgármester, Jegyző 
 

3. (H)ősök  terein város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón ÉAOP 
pályázat 

297.637.000,-Ft 
Felelős: Jegyző 

 
4. Szabadtéri Színpad rekonstrukció pályázati önrész 

15.443.000,-Ft 
Felelős: Jegyző 
 

5. Napelemes rendszerek kialakítása pályázat 
51.900.000,-Ft  
Felelős: Jegyző 
 

6. Sportpálya öltöző ráépítés pályázati önrész 
13.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Jegyző 
 

7. Térfigyelő kamerarendszer bővítése 
5.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Jegyző, Aljegyző 
 

8. Útépítések 
325.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő 
 

9. Fásítás 
5.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 

10. Utcabútor beszerzés 
5.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
11. Extrém sportpálya kialakítás 

10.000.000,-FT /saját forrás/ 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő 
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12. Műfüves pálya építés önerő 
      44.000.000,-Ft /saját forrás/ 

Felelős: Jegyző 
 

13.  Óvodák előtti parkolók kiakítása 
25.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő 
 

14.  Kerékpárút építés – Arany János utca – József Attila utca – Fürdő utca között 
45.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő 
 

15.  Ivóvíz, szennyvíz közműberuházás 
24.100.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: HBVSZ Zrt.műszaki igazgató, Főkönyvelő 
 

16. Kertészet telekalakítás miatti kisajátítás, megosztás, közművesítés 
75.739.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főkönyvelő 
 

17. Szép Ernő utca teniszpályák megvásárlása 
38.012.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főkönyvelő 
 

18. Méltányossági kisajátítás 
15.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főkönyvelő 
 

19. Intézmények részére 3 db gépkocsi /ételszállítás/ 
20.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főkönyvelő 
 

20. Hőforrás utca rekonstrukciója ÉAOP pályázat 
78.498.000,-Ft 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő 
 

21. Közterületek felújítása 
40.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főkönyvelő, Főmérnök, VGN.Zrt. vezérigazgató 

 
22. Intézményfelújítások 

50.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő 
 

23.  Játszóterek felújítása 
30.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő 
 

24. Szökőkutak felújítása 
10.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő, VGN.Zrt vezérigazgató 
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25.  Ivóvíz és szennyvízközmű felújítás 
33.900.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: HBVSZ.Zrt műszaki igazgató, Főkönyvelő 

 
26. Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, belvízmentesítés 

30.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
27. Köztisztasági feladatok ellátása 

Köztisztaság, síktalanítás 
56.257.000,-Ft /sajátforrás/ 
Hulladéklerakás 
94.112.000,-Ft /sajátforrás/ 
A szemétszállítás többletköltsége 
21.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Komplex hulladéktelep üzemeltetése 
18.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Inert hulladéklerakó üzemeltetése, lerakási illeték 
11.100.000,-Ft /sajátforrás/ 
Hulladéklerakók fenntartása 
1.905.000,-Ft /sajátforrás/ 
Korszerű állati hulladékkezelő telep üzemeltetése 
16.535.000,-Ft /sajátforrás/ 

      Illegális hulladéklerakók felszámolása 
1.500.000,-Ft /sajátforrás/ 

      Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
28.  Zöldterületek fenntartása 
      Parkfenntartás 

55.880.000,-Ft /sajátforrás/ 
Fakivágás 
3.785.000,-Ft /saját forrás/ 
Falevél elszállítás 
2.016.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő 
 

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

30.  Allergén növények kaszálása 
2.987.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
31.  Önkormányzati ingatlanok kaszálása 
1.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
32.  Szúnyog-, és rágcsálóirtás, növényvédelem  

8.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

 



 24 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Programban szereplő további feladatokat forráshiány miatt 
pályázatok útján kívánja megvalósítani, utasítja a Jegyzőt a pályázati 
lehetőségek figyelésére. 
 
Határidő:  2015. december 31. 
Felelős:  jegyző 
 

Tizenhatodik napirend: 
 
Máté Lajos: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyöntetűen 
úgy határozott, hogy támogassák a pályázat elkészítését. 
 
Kocsis Róbert: A maga részéről nagyon tudja támogatni ezt az előterjesztést. 
Igazától egy gondja van, hogy a hajdúszoboszlói helyi értéktár nem jött létre. 
Szívesen hallana egy összefoglaló magyarázatot arra, hogy ebbe az országos 
kezdeményezéshez Hajdúszoboszló miért nem csatlakozik más értékeivel is. A a 
gyógyvíz nagyon fontos, a csergetés is abszolút indokolt, de ezen a két dolgon túl 
számos értéke van még Szoboszlónak, amit fel lehetne tárni és akár még marketing 
tőkét is lehetne belőle kovácsolni. 
 
Dr. Vincze Ferenc: Közben megszületett a döntés - bizottsági üléseken elhangzott 
- javasolták, hogy országos értéktárba kerüljön be a gyógyvíz, a csergetésre 
ugyanez vonatkozik. A Bocskai kultusz került még be, de az tágabb, sőt határon át 
nyúló jelentőségű, ezt most egyenlőre nehezen tudják kezelni. A Pávai Vajna 
Ferenc munkássága lehet még egy megyei és egy országos érték, több települést 
érint és igyekeznek az élére állni napokon belül ennek az ügynek, jön majd egy 
ilyen javaslat a képviselő-testületi ülésre. Ezeket azért sorolta fel, mert helyi érték 
egyelőre számára nem ismert, megítélése szerint az a sorrend helyesebb, hogy a 
nagyobb kincseket értékeket kezeljék és majd utána menjenek a kisebbek felé. 
Bármelyik bizottság, vagy intézmény, múzeum javasolhat olyan helyi értéket, amit 
helyben kellene kezelni és nem tovább vinni, ő nem lát ilyet, de vállalja, hogy 
rosszul látja. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. Sóvágó László) 
mellett és 1 nem szavazattal (Jónás Kálmán) (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
41/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar 
nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján az 
előterjesztés melléklete szerinti pályázatot nyújt be „A hajdúszoboszlói 
gyógyvíz” Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételéhez. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
Tizenhetedik napirend: 
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A képviselő-testület 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Máté Lajos, Orosz János József, Dr. Sóvágó László) és 2 tartózkodással (Marosi 
György Csongor, Kállai István Elek) mellett támogatta az előterjesztést (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta: 
 

42/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdátlan 
galambok ellen lehetséges intézkedésekről tett előterjesztést tudomásul veszi. 
A célravezető megoldásra vonatkozóan újabb, konkrét előterjesztést kér.  
 
Határidő:  2015. június 30. 
Felelős:  jegyző 
 

Tizennyolcadik napirend: 
 
Kállai István Elek: A Városfejlesztési Mezőgazdasági Bizottság egyhangú 
szavazattal támogatta a határozati javaslatot. 

 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. 
Sóvágó László) mellett tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 
fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
43/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
forgatható térfigyelő kamerák (4 db) kihelyezését a város 2015-es 
költségvetésében ezen feladatra biztosított keret terhére az alábbi helyszínekre: 
 

 Szent István park (harangház – szökőkút) 

 Major u. – belső kör (megépítendő játszótér) 

 Hősök tere üzletsor Nelson Hotel felőli vége 

 Kovács Máté Művelődési Központ és Városi Könyvtár új épületének 
hátsó része 

 
Határidő:  2015. október 31. 
Felelős:  jegyző  

 

Tizenkilencedik napirend: 
 
Dr. Sléder Tamás: A Gazdasági Bizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelően 
szeretné kérni, hogy legyen kiegészítve az idei évi közbeszerzési terv kettő 
közbeszerzéssel. E kettő építési beruházás lenne, az egyik közterületek felújítása 
(járda), a költségvetésben így szerepel. A második pedig a belterületi utak felújítása 
(kátyúzás), terveik szerint 2015 májusában indulhatna el, mind a kettő tervek szerint 
hirdetmény nélküli közbeszerzés lenne. 
 
Marosi György Csongor: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
annak módosítását és egyhangúlag támogatta. 
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A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. 
Sóvágó László) mellett tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 
fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
44/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét a mellékelt terv szerint elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2015. december 31. 
Felelős:  polgármester 

 

Huszadik napirend: 
 
Kanizsay György Béla: Még körbe lett küldve az anyaghoz egy rövid kiegészítés, 
amelyben be lett mutatva a partnervárosként megkereső Dzierzoniow városa. 
Jelenleg élő lengyel kapcsolata nincs a városnak, ott ahol ilyen sok lengyel éjszaka 
van, ott ahol több mint 160 ezer regisztrált vendégéjszaka van a városban ilyen 
talán még Budapesten nincs, hogy ennyi lengyel vendéget regisztráljanak nemcsak 
a kereskedelmi, hanem a teljes szállás vertikumban. Nagyon fontos lenne egy jól 
működő és több területre kiterjedő civil szervezetek közötti együttműködéssel 
megspékelt kapcsolat. A megkeresés a várostól érkezett, ugyanakkor többször 
találkoztak már, akár Máté Lajos képviselő társa is járt már kint tavaly náluk és 
körvonalazódott az, hogy valószínűleg ők meg fognak keresni ezzel a kéréssel, ez 
meg is történt. A lengyel kampány, amit kb. két évvel ezelőtt kezdett el a turisztikai 
bizottság azt bebizonyította, hogyha egy adott országra jelentős összeget költenek 
célzottan, akkor ennek meg lesz a hatása. Itt a lengyel vendégéjszakák száma 
mára már nemhogy meghaladja a német vendégéjszakák számát, de ha a 
románokkal együtt a németekkel összeadjuk azt is meghaladja. Egyértelműen a 
legerősebb célterületté vált számukra. Az a marketing lehetőség, amit ebben a 
kapcsolatban kínálkozik az az, ami a városnak leginkább kézenfekvő. Éppen ezért 
korábbi egyeztetéseken turisztikai szakemberekkel, szolgáltatókkal, a 
fizetővendéglátók egyesületének elnökségével, tagjaival, a szakbizottság tagjaival, 
a Hungarospa vezetésével is egyeztettek már ez ügyben és mindenki támogatná, 
azt hogy legyen egy élő kapcsolat és azt gondolja, hogy ez most erre egy nagyon 
lehetőség. Wroclaw egy 650 ezres város, ami 50 km-re van Dzierzoniow-től 
vonzáskörzetével együtt egy millió fő lakik abban a megyében. Nagy lehetőséget lát 
benne, a szakbizottság is így látja, de majd elnök úr elmondja. 
 
Máté Lajos: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyöntetűen 
támogatta. Emögött az is rejlik, hogy évekkel ezelőtt még az előző képviselő-
testület határozott igénye volt és a szakbizottságban is felmerült, hogy próbáljanak 
meg a már nem működő és megszüntetett testvérvárosi kapcsolatok helyett újakat 
fellelni. Az évek során ez a munka elindult. Mindenképpen fontosnak tartja, hogy 
azokon a célterületeken, ahonnan jelentős mennyiségű vendég érkezik 
Hajdúszoboszlóra legyen partnertelepülés és itt nem testvérvárosi kapcsolatról van 
szó, hanem partnerkapcsolatról. Ez azon túl, hogy kulturális sport és egyéb 
turisztikai témákban rejt lehetőségeket arra is módot ad, hogy a Visegrádi Alapból 
pályázatokon tudjanak részt venni és a kapcsolatépítés a mai modern Európának 
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szerves része. Azt gondolja, hogy Hajdúszoboszló nem hajolhat el egy ilyen kérés 
elől. Kérte, hogy támogassák ezt a javaslatot.  
 
Dr. Sóvágó László: Annak nem látja akadályát, hogy kössenek konkrét 
tartalommal szerződést, írják be hogy mit tartalmaz, mit kell tenni mind a két félnek. 
De még egyszer, hogy ilyen Lanskroun-szerű eset történjen, ami másfél éve lett 
jóváhagyva és azóta nem látták egymást, vagy 1-1 képviselő kiment, azon túl ezt 
nem támogatja. Ez a közpénznek felelőtlen elköltése, nem delegációknak kell 
utazni, hanem szakmai hasznot kell ezekből hozni. Megszavazza azt a szerződést, 
amely arról szól, hogy itt lesz egy vásár, ott lesz egy vásár, itt nyitnak egy 
idegenforgalmi irodát, ott nyitnak egy idegenforgalmi irodát. De úgy általában elé 
tett papír nélkül nem szavazza meg. Van már olyan testvérvárosi kapcsolat három 
és a másfél évvel ezelőtti megállapodásnak sem lett semmilyen folytatása 
Természetesen számára nem olyan kérdés, amiből ő valamiféle ügyet akarna 
csinálni, meghajlik a többség akarata előtt, de engedjék meg, hogy kifejtse az 
álláspontját. Ezt a pénzt amit erre költenének máshol is meg van ennek a helye. A 
konkrét együttműködésbe pedig partner. 
 
Kocsis Róbert: Érti az igyekezetet, hogy népszerűsítsék városunkat 
Lengyelországban, illetve más országokba is, de a partnervárosi kapcsolatnak az 
erejét azt nem érzékeli ebben a folyamatban, talán egy célzott turisztikai 
kampánynak sokkal nagyobb hatása van, mint egy partnervárosi kapcsolatnak, ami 
nem elvetendő. De azzal egyetért, hogyha létrehoznak egy ilyet, akkor azt 
működtetni is kell. Annak nem úgy kell működni, hogy semmi más csak a politikai 
turizmus célját szolgálja, hogy delegációk jönnek, delegációk mennek. Ez a város 
Wroclawhoz közel, több mint 800 km-re van hozzánk. Azt is megkockáztatja, hogy 
vajon az ott élő lengyelek elsősorban Hajdúszoboszlót preferálják-e, hiszen lehet, 
hogy más jó adottságú turisztikai magyar település közelebb van. De hogy ha az a 
cél, hogy egy új térséget célozzanak meg, akkor ez is tiszteletre méltó lehet. 
Ugyanakkor megvannak az aggályai, amit polgármester úr megfogalmazott, hogy 
az ilyen jellegű kapcsolatok az utóbbi időben nem nagyon működtek. Nem látja a 
garanciát arra, hogy ez kilógna a sorból ilyen tekintetben. 
 
Kanizsay György Béla: Nagy részt egyetért polgármester úr hozzászólásával és 
tartalmával, hiszen az üres, korábban akár a megszüntetésre került kapcsolatoknak 
valóban túl sok jelentősége és túl sok értelme nem volt. Itt mindenkinek el kell 
gondolkodni azon, hogy ki mit tett azért, hogy ezek a kapcsolatok fennmaradjanak. 
A Visegrádi Alapra már több éve lehetne pályázni és ez a város még egyetlen 
egyszer sem adott be érvényes pályázatot különféle rendezvények 
megszervezésére, míg a polgármester úr által említett már a második sikeres 
pályázatot nyújtják be velünk együtt mert van velük érvényes megállapodás. 
Egyrészt kössenek a Lanskroun-éval egyező megállapodást, tartalmilag ez egy 
keretmegállapodásról szólna, ami nagyban elősegíteni azt, hogy akár a lengyelek, 
akár a város pályázzon a Visegrádi Alapra, nyilván az egy szempont, hogy van-e a 
két város között valamilyen kontaktus. Lehet, hogy a célzott kampány többet ér, 
ezzel kapcsolatban azt gondolja, hogy azok akik turizmust, vagy marketinget 
tanultak azok nem biztos, hogy osszák a véleményét képviselő társának, ugyanis 
pusztán egy delegáció kimegy egy rendezvényre, a sajtó megjelenések, az utazás 
költségébe kerülnek. Az ilyen utazások alkalmával minden más költséget a fogadó 
város szokott fizetni. A turisztikai bizottságnak most is van a nemzetközi 
kapcsolatok ápolására külön kerete, ami erre a célra van elkülönítve. Ezt is célozná 
az előterjesztés, hogy a pénzt ne csak elszórjuk tv-, meg újság-megjelenésekre, 
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bebizonyosodott, hogy ez is célravezető, de az okos felhasználására hívná fel 
mindenkinek figyelmét. Itt párszázezer forintból több milliós reklámokat lehet elérni, 
több millió embert lehet akár megszólítani egy adott régióban erre hívta fel a 
figyelmét mindenkinek. Nem elég az, hogy Kabály Zsolt a TDM irodából, vagy a 
fürdő megrendel egy tv megjelenést és az le fog menni, ez kell. De emellett az 
gondolja, hogy olyan apró pénzből nagy horderejű reklámokat is meg tudnak 
finanszírozni, vagy meg tudnak teremteni, amelyek kiegészítik a meglévő turisztikai 
forrásokat. Ha megszületik a megállapodás, amit polgármester úr elmondott 
valóban akkor majd fel kell fűzni programokat. 
 
Dr. Sóvágó László: Először mutassanak fel egymásnak valami eredményt, jöjjenek 
el, nézzenek körül és akkor innen is menjen el aki utazni akar és utána ha ez 
valamiféle eredménnyel kecsegtet akkor hozzanak megállapodást. Egyébként ezt a 
pénzt van hová költeni, és nem mondhatják, hogy nem kerül pénzbe, mert ha 
idejönnek akkor pénzbe kerül mert el kell látni őket. 

 
A képviselő-testület 7 igen szavazat (Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, 
Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Orosz János József) 1 nem 
szavazattal (Antalné Tardi Irén) mellett és 3 tartózkodással (Kocsi Róbert, Majoros 
Petronella) támogatta az előterjesztést (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta: 

 
45/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
városunk a lengyel Dzierzoniow városával – a cseh Lanskrounnal kötött 
megállapodással egyező – partnervárosi megállapodást kössön. Felhatalmazza 
a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2015. április 
Felelős:   jegyző 
 

Huszonegyedik napirend: 
 
Kállai István Elek: A Városfejlesztési Mezőgazdasági Bizottság egyhangú 
szavazattal támogatta az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. 
Sóvágó László) mellett tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 
fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
46/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
17/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozat kiegészítéséhez, miszerint a 
Püspökladány – Debrecen vasútvonal korszerűsítése során a 1324 tervszámú 
Szováti úti vasúti felüljáró felújítása:  
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- a 7622/7 hrsz-ú un. „Téglagyári” út folytatásában tervezett üzemi lehajtó, 
földút korrekció ingatlanhatárán belül lévő belterületi vízelvezető rendszer: 
burkolt és földárok, rézsű, csőáteresz, nyári és téli üzemeltetése, karbantartása, 
valamint felújítása Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának feladata. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a fenti útszakaszt kizárólag különálló 
ingatlanként való kialakítást követően tulajdonjog átruházással együtt kívánja 
kezelésbe átvenni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   jegyző 
 

Huszonkettedik napirend: 
 
Marosi György Csongor:  A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és az ott 
elhangzott észrevételek alapján megtett módosításokkal együtt egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. 
Sóvágó László) mellett tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 
fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
47/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kovács Máté 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár a Hajdúszoboszlói Városi Televízió és 
a Járóbeteg-Ellátó Centrum gazdálkodási feladatait a Hajdúszoboszlói 
Egyesített Óvodához telepíti. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az átszervezéssel 
kapcsolatos munkaügyi lépések meghozatalára. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   jegyző 

 

Huszonharmadik napirend: 
 

A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kállai István Elek, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János József, Dr. 
Sóvágó László) mellett tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 
fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

48/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testületi 
ülések között történt eseményekről adott tájékoztatót elfogadja. 
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Határidő:  - 
Felelős:   - 

 

KÉRDÉSEK: 
 

Kanizsay György Béla: Kb. három hónappal ezelőtt volt egy kérdése, hogy 
lehetséges-e az, hogy az iskolákban, óvodákban, bölcsődében a térítési díjat ne 
csak készpénzzel a helyszínen a megadott egy-két napon fizesse be a szülő. Eltelt 
három hónap és van-e valami információ ezzel kapcsolatban? Több szülő kérdezi, 
hogy mikortól lehet már elektronikus úton fizetni, még mindig sorban állások 
vannak, adott esetben a munkahelyükről elkésnek emiatt, mert rengeteg időt vesz 
igénybe ez a folyamat. Minél hamarabb célszerű lenne ezen gyorsítani.  

 
Dr. Sléder Tamás: Megkeresték az óvoda vezetőségét és azt a választ kapták, 
hogy a programjuk egyelőre nem tudja kezelni az átutalásról érkező befizetéseket, 
de azon lesznek, hogy ez a probléma minél hamarabb megoldódjon. 
 

INTERPELLÁCIÓK: 
 
Máté Lajos: Orgona utcai, benzinkúttal szembeni befejezetlen építkezéssel 
kapcsolatban interpellált. A 2013-ban történt egy hozzájárulás a HÉSZ 
módosításához, de azóta sem történt semmi. Az épület állaga romlott, a kerítés 
kidőlt, a pincében szennyvíz áll, az udvaron felhalmozódott szemetet elhordja a 
szél, az épületbe hajléktalanok költöztek be. A környéken lakók mindezt 
nehezményezik, érdekérvényesítő képességük csekély. Az építkezés 
magánterületen van így a közterület-felügyelő nem tud intézkedni, a tulajdonos nem 
kötelezhető az épület lezárására, illetve annak mielőbbi befejezésére. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmaz ilyen esetre 

vonatkozó megoldást, pl. településképi bejelentési eljárás, településképi 

véleményezési eljárás és a településképi kötelezési eljárás. Utóbbit önk. 

rendeletben is lehetne szabályozni, így elő lehetne írni beépítési kötelezést, vagy 

helyrehozatali kötelezést. Ebben kérne a hivataltól írásbeli állásfoglalást, de ne 

hivatkozzunk a HÉSZ év végi elfogadására. 

 
Kanizsay György Béla: A Déli sori terményszállítóval kapcsolatos lakossági 
panasz ügye. A hang/zaj bemérésével kapcsolatban ne a lakók indítsák meg az 
eljárást, hanem a hivatal, esetleg a képviselő kérésére is megindítható lenne. 
(Orosz János csatlakozott az interpellációhoz.) 
 
 
Kocsis Róbert: A II. világháborús emlékmű állapotával kapcsolatban interpellál. A 
KSNB szakvéleményt kért, több probléma van az emlékművel. Mivel idén kerek 
évfordulója lesz a II. világháború lezárásának, ezért az emlékmű felújítása aktuális. 
Következő testületi ülésre készüljön a szakvélemény segítségével egy 
előterjesztés, amely megoldást kínál a fenti problémára. 
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Marosi György Csongor: A városfejlesztési csoporthoz intézi interpellációját. A jó 
idő beálltával megjelentek a patkányok és egyéb rágcsálók a belvárosban, a 
csatornákban és a szeméttárolók mellett. Mivel egyre több bejelentés érkezik, ezért 
meg kellene kezdeni az ezzel kapcsolatos intézkedéseket. 
 
Holoda Attila: A városfejlesztési csoporthoz intézi interpellációját. A Rákóczi 
udvarházba történő behajtás korlátozott az óvodánál épült parkoló miatt. Sem a 
tűzoltó, sem a mentő, sem a szennyvíztisztító nem tud oda behajtani. Meg lehet-e 
oldani az óvoda kihasználatlan területén keresztül történő behajtást? 
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban fog válaszolni. 
 

A képviselő-testület nyilvános ülése 15.57 órakor befejeződött. és zárt üléssel folytatódott. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

     Dr. Sóvágó László                          Dr. Vincze Ferenc 
         polgármester                                                                jegyző 
 


