JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017.
október 19-én 14.00 órakor a Városháza Pávai Vajna Ferenc termében kezdődött
nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi István,
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella,
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor képviselők, Dr. Korpos
Szabolcs jegyző; Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes; Szilágyiné Pál
Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-helyettes; Kunkliné Dede Erika egészségügyi,
szociális
irodavezető-helyettes;
Huczka
János
technikus;
Molnár
Viktória
jegyzőkönyvvezető, valamint érdeklődő állampolgárok.
Orosz János képviselő betegsége miatt hiányzott az ülésről.
Harsányi István képviselő 14.13 órakor érkezett.
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket. Bejelentette, hogy október 19-i nappal
dr. Korpos Szabolcsot bízta meg a jegyzői feladatok ellátásával, az aljegyzői feladatok
ellátásával pedig dr. Sléder Tamást bízza meg. Megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatképes, majd javasolta a meghívóban szereplő napirendek elfogadását és
megtárgyalását.
A képviselő-testület a napirendet 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila,
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő
határozatot hozta:
168/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
NAPIREND:
1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetése első 7 hónapjának
végrehajtásáról.
Előadó: gazdasági irodavezető
2. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására.
Előadó: gazdasági irodavezető
3. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi
eseményekért fizetendő díjakról.
Előadó: igazgatási irodavezető
4. Javaslat pénzbeli szociális és első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletek
módosítására.
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes
5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti
Központ beszámolójáról.
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes
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6. Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére.
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes
7. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére
pótelőirányzat biztosítására.
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes
8. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására.
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes
9. Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósítására.
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes
10. Előterjesztés sportpálya korszerűsítési pályázat beadására.
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes
11. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosítására.
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes
12. Előterjesztés a 020 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról.
Előadó: gazdasági irodavezető
13. Előterjesztés a Kötelesi u. 15. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére.
Előadó: gazdasági irodavezető
14. Előterjesztés a Méhes-M Kft. kérelméről.
Előadó: gazdasági irodavezető
15. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Benedek dűlő vasúti átjáró felújításához.
Előadó: gazdasági irodavezető
16. Előterjesztés Gábor Áron utca felújításáról.
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
17. Előterjesztés vagyonhasználati díjjal kapcsolatos költség átcsoportosításról.
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
18. Előterjesztés köztisztviselők javadalmazásáról.
Előadó: polgármester
19. Előterjesztés a startmunka programmal kapcsolatban gyűjtött tapasztalatokról.
Előadó: megbízott jegyző
20. Előterjesztés a Szabadtéri színpad közbeszerzési eljárásáról.
Előadó: polgármester
21. Előterjesztés a kiemelt turisztikai fejlesztés előkészítéséről.
Előadó: megbízott jegyző
22. Előterjesztés ideiglenes elárusító és vendéglátóipari területek kijelölésére.
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Előadó: polgármester
23. Tájékoztató a város kommunális infrastruktúra helyzetéről.
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
24. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
Előadó: polgármester
25. Tájékoztatás a külterületi utak fenntartási munkálatairól.
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
26. Tájékoztatás az elektromos vezetékek védőtávolságába nőtt növényzet gallyazási
munkáival kapcsolatos bizottsági kivizsgálásról.
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Első napirend:
Beszámoló Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetése első 7 hónapjának
végrehajtásáról.
Antalné Tardi Irén: Köszöni az irodavezető-helyettesnek az összeállított anyagot. Több
területen is tovább gondolkodásra késztet az anyag, ilyen terület a városüzemeltetés. Még
mindig az látható, hogy 0%-os a teljesítés. Ezen érdemes lenne változtatni, többletforrást
biztosítani bizonyos területekre. A közterület-használati díjakról is kaptak tájékoztatást,
meg kellene vizsgálni, hogyan szigorítsák az ellenőrzéseket úgy, hogy a város bevétele
nőjön.
A képviselő-testület a napirendet 8 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila,
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor,
Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett
támogatta (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:
169/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi
költségvetés első 7 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az év további
részében is a takarékos gazdálkodás elveinek figyelembevételével járjanak el.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, jegyző

Második napirend:
Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot.

4
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila,
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté
Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett
támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő rendeletet alkotta:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelete
Hajdúszoboszló Város 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Hajdúszoboszló
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és felhatalmazása
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva - az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
rendelet) 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási,
Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottsága egyetértésével a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
A rendelet hatálya
1. §
A 2017. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése az
alábbira változik:
(1) „A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés főösszegét 7.067.273 E Ftban, a bevételek és kiadások egyenlegét
4.350.239 E Ft működési célú bevétellel,
4.506.288 E Ft működési célú kiadással és
- 156.049 E Ft működési egyenleggel, valamint
1.258.411 E Ft felhalmozási célú bevétellel,
2.560.985 E Ft felhalmozási célú kiadással és
- 1.302.574 E Ft felhalmozási egyenleggel,
fogadja el.”
2. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni.
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Harmadik napirend:
Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi
eseményekért fizetendő díjakról.
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Holoda
Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és
ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő
rendeletet alkotta:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő–testületének
16/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi
eseményekért fizetendő díjakról
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról
szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város
Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Ügyrendi
Bizottságának véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. §
(1)
A rendelet hatálya Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén megtartott
házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat (továbbiakban: anyakönyvi esemény)
létesítésére terjed ki.
(2)

A rendelet hatálya nem terjed ki Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának
a) köztisztviselőire,
b) ügykezelőire,
c) az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalóira.
2. §

E rendelet alkalmazásában:
1.
hivatali helyiség: a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal székhelyén (4200
Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) az „A” épület fszt. 15-ös iroda, illetve az I. emeleti Bocskai
István terem.
2.
munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatában meghatározott
munkarenden kívüli időben történő anyakönyvi esemény.
3.

többletszolgáltatás:
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3.1.
a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény,
3.2.
a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény,
3.3.
az anyakönyvi eseményeken a 3.1. és 3.2. alpontokban foglaltakon kívül biztosított,
az 1. sz. mellékletben meghatározott egyéb szolgáltatás.
3. §
(1)
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása akkor engedélyezhető,
ha az anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy az anyakönyvi esemény
ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható.
(2)
Az anyakönyvi eseményen nyújtott többletszolgáltatásért a jelen rendelet 1. sz.
mellékletében meghatározott díjat kell fizetni.
(3)
Mentes a díjfizetési kötelezettség alól:
a.)
a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben egyéb többletszolgáltatás nélkül
lebonyolított anyakönyvi esemény 2 tanú közreműködésével,
b.)
a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a
hivatali helyiségben, szociális intézményben vagy lakáson lebonyolított anyakönyvi
esemény.
(4)
A többletszolgáltatás díját az anyakönyvi esemény lebonyolítása előtt 15
munkanappal kell megfizetni a házipénztárban, illetve Hajdúszoboszlói Polgármesteri
Hivatal költségvetési elszámolási számlájára.
4. §
A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben
meghatározott szabadidő vagy anyakönyvi eseményenként bruttó 14.000.-Ft összegű
díjazás illeti meg.
5. §
(1)
Jelen rendelet 2017. október 20-án lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést
követően bejelentett házassági szándék, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére
irányuló szándékot követő anyakönyvi eseményre kell alkalmazni.
(2)
Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az anyakönyvi eljárás
egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 6/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet.
1. sz. melléklet
Anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatások díja

1)
2)

Többletszolgáltatás
Munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény
hivatali helyiségben
Munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli

Díj
25.000.-Ft
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3)

4)

anyakönyvi esemény (Bocskai
Rendezvényközpont kivételével)
Munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli
anyakönyvi esemény a Bocskai
Rendezvényközpontban
Hivatali helyiségben, munkaidőben tartott
anyakönyvi esemény egyéb
többletszolgáltatással (ünnepi beszéd,
díszmappa, gyűrűcsere, gyertyagyújtás,
homoköntés, szülőköszöntő, pezsgős
koccintás, teremdíszítés)

50.000.-Ft

35.000.-Ft

5.000.-Ft

Negyedik napirend:
Javaslat pénzbeli szociális és első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletek
módosítására.
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.
Majoros Petronella: Két területet érint a rendelet-módosítás. Az első lakáshoz jutók
támogatása nagyon népszerű a lakosság körében, a módosítás szerint 2.000.000.- Ft-ot
meghaladó becsült értékű vagyonnal kell rendelkezni. Mit jelent ez a vagyonérték
meghatározás?
Kunkliné Dede Erika: A 2 millió Ft-os határ nem változott, ez egy pontosítás,
kiszélesítették a jogosultak körét. Az is jogosult a támogatásra, aki például örökölt, nem
forgalomképes az ingatlana.
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Holoda
Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és
ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő
rendeletet alkotta:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelete
egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában foglalt
feladatkörében eljárva - az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló
19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottsága egyetértésével - a
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 19.) és az első lakáshoz
jutók támogatása és önkormányzati szociális telekvásárlásról szóló 29/2015. (XI. 12.)
önkormányzati rendeletek módosítása tárgyában a következőket rendeli el:
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1. §
Az első lakáshoz jutók támogatása és önkormányzati szociális telekvásárlásról szóló
29/2015. (XI. 12.) számú önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdésének a) pontjának
szövege az alábbira módosul:
„a kérelmező/k vagy vele együtt költöző családtagjai összesen - a támogatással beépíteni
kívánt telek, a lakásvásárlásra megkötött szerződéssel érintett ingatlan, valamint jelen
rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja kivételével, - 2.000.000,-Ft-ot meghaladó becsült
értékű vagyonnal rendelkeznek,”.
2. §
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 19.) önkormányzati
rendelet 16. § (2) bekezdésének szövege az alábbira módosul:
„Nem jogosult gyógyszertámogatásra az a személy/kérelmező, aki
a)
közgyógyellátásra jogosult,
b)
átmeneti, tartós bentlakásos intézményben elhelyezett ellátott.”
3. §
Jelen rendelet 2017. november 1. napjával lép hatályba, azzal, hogy a rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Ötödik napirend:
Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti
Központ beszámolójáról.
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
egyhangúlag támogatta.
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Holoda
Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és
ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő
határozatot hozta:
170/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ 2016.
évi működéséről és munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
intézményvezető/irodavezető-helyettes
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Hatodik napirend:
Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére.
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Holoda
Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és
ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő
határozatot hozta:
171/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kisgyermek nevelői részére az „EFOP
1.9.9-17 Még jobb kezekben bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése„
elnevezésű pályázatot Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint fenntartó
benyújtsa konzorciumi tagként/vezetőként.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
jegyző, intézményvezető, irodavezető-helyettes

Hetedik napirend:
Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére
pótelőirányzat biztosítására.
A napirend tárgyalásán jelen volt Berényiné Szilaj Ilona, a Kovács Máté Városi Művelődési
Központ és Könyvtár igazgatója.
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az ott
elhangzott kiegészítésekkel együtt egyhangúlag támogatta.
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
egyhangúlag támogatta.
Jónás Kálmán: Igazgató Asszony levelében van egy olyan bekezdés, amely utal arra,
hogy 2017-ben 780.000 Ft ment el karbantartásra és a mostani szükséges munkálatok is
680.000 Ft-ba kerülnek. Ezek már túl vannak a garanciális javításokon?
Berényiné Szilaj Ilona: Van, ami belefér a garanciális javításba, de van, ami nem. A
Bocskai Rendezvényközpontban kellett egy hűtő-fűtő berendezés javítást végezni, ez
sajnos már nem volt garanciális. A 680.000 Ft pedig egy hőmennyiségmérő berendezés
cseréjét fedezné, illetve radiátorok cseréjét a Művelődési Központban.
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert,
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr.
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Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő
vett részt) és a következő határozatot hozta:
172/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakmai
vélemények alapján a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
részére
rendezvények
többletköltségének
kompenzálására
és
az
üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások fedezetére 5 millió Ft pótelőirányzatot
biztosít. A pótelőirányzat forrása a város költségvetésének „Beruházások,
felújítások, pályázatok, tartalék” kerete.
Határidő: 2017.10.31.
Felelős: jegyző

Nyolcadik napirend:
Előterjesztés a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására.
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
egyhangúlag támogatta.
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert,
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr.
Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő
vett részt) és a következő határozatot hozta:
173/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakmai
vélemények alapján a Bocskai István Múzeum részére a Kubinyi-pályázat
önrészeként 445.000 Ft előirányzat-emelést biztosít. A pótelőirányzat forrása a
város költségvetésének „Beruházások, felújítások, pályázatok, tartalék” kerete.
Határidő: 2017.10.31.
Felelős: jegyző

Kilencedik napirend:
Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósítására.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot.
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert,
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr.
Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő
vett részt) és a következő határozatot hozta:
174/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a
Városi Sporttelep korszerűsítésének folytatásával, a lelátó részbeni lefedésével.
A képviselő-testület a beruházásra műszaki és költségvetési tervet készít a
változtatások figyelembe vételével.
A képviselő-testület a terv alapján beadott vállalkozói ajánlatot figyelembe véve
dönt az önrész kiegészítéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Tizedik napirend:
Előterjesztés sportpálya korszerűsítési pályázat beadására.
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
egyhangúlag támogatta.
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsányi
István, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté
Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett
támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:
175/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez az élőfüves központi pálya
edzésszintű megvilágításának kiépítésére.
A megépíteni kívánt sportpálya világítás beruházási bruttó költségének 30%-át
és a pályázatban el nem számolható tevékenységek költségét, maximum 10
millió forintot, mint önrészt a költségvetési tartalék terhére elkülöníti, sikeres
pályázat esetén kifizeti.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul a 3504/3
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Hajdúszoboszló Sport utca 14.
szám címen található ingatlanon a sportpálya világítás kiépítéséhez.
Felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert a pályázattal kapcsolatos feladatok
megvalósítására.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

Tizenegyedik napirend:
Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosítására.
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella,
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László),
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a
következő határozatot hozta:
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176/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata módosítja a Berettyóújfalui Tankerületi
Központtal kötött vagyonkezelői szerződést, figyelemmel a II. fejezet 1. pontjában
és a III. fejezet 10. pontjában meghatározottakra:
 hozzájárul ahhoz, hogy a Berettyóújfalui Tankerületi Központ átadja a HajdúBihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói Tagintézete (4200
Hajdúszoboszló, Bányász u. 37.) által használt ingó és ingatlan vagyont a
Debreceni Tankerületi Központnak.
 törlésre kerül a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói
Tagintézetére (4200 Hajdúszoboszló, Bányász u. 37.) vonatkozó szakasz. (1. sz.
melléklelt)
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata felkéri a Berettyóújfalui Tankerületi
Központot és a Debreceni Tankerületi Központot hogy, kössön átadás-átvételi
megállapodást a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói
Tagintézetére (4200 Hajdúszoboszló, Bányász u. 37.) vonatkozóan.
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Debreceni Tankerületi Központ átadásátvételi megállapodást és vagyonkezelői szerződést köt a Hajdú-Bihar megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói Tagintézete (4200 Hajdúszoboszló,
Bányász u. 37.) által hasznát ingó és ingatlan vagyonra. (2. sz. és 3. sz. melléklet)
4. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Dr.
Sóvágó László Polgármestert, hogy a megállapodásokat aláírja.
Határidő: szerződések aláírására: 2017. november 1.
Felelős: polgármester, jegyző

Tizenkettedik napirend:
Előterjesztés a 020 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról.
Németi Attila Sándor: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert,
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr.
Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő
vett részt) és a következő határozatot hozta:
177/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását
adja a Hajdúszoboszló külterületén található 020 hrsz-ú önkormányzati út
területéből a Roden Mérnöki Iroda Kft. által készített 233/2014 szánú kisajátítási
vázrajz szerint 414 m2 nagyságú terület kisajátításához a Magyar Állam részére
a NIF Zrt. vagyonkezelői joga mellett. A kártalanítási összeg 458.874,-Ft,
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melyet a kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződés aláírásától számított 60
napon belül fizetik meg az önkormányzat részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok
aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: jegyző

Tizenharmadik napirend:
Előterjesztés a Kötelesi u. 15. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot.
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert,
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr.
Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő
vett részt) és a következő határozatot hozta:
178/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a
Hajdúszoboszló, Kötelesi u. 15. szám alatti 4458 hrsz-ú ingatlan 444 m2
nagyságú földterületének értékesítéséhez az ingatlanon található felépítmények
ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosai, Lente László, Lente Tímea részére.
A földterület eladási ára 2.010.000,-Ft, melyet vevőknek az adás-vételi
szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetnie az önkormányzat részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok
aláírására.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: jegyző

Tizennegyedik napirend:
Előterjesztés a Méhes-M Kft. kérelméről.
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
egyhangúlag támogatta.
Németi Attila Sándor: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság szintén megtárgyalta
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda
Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor,
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) és 1 nem szavazat (Jónás Kálmán)
mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:
179/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását
adja ahhoz, hogy Hajdúszoboszló, Szabó László zug 7. szám alatti 2398/1 hrszú 605 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez
a Méhes-M Kft. részére 23.400.000,-Ft összegű vételáron. Ezzel egyidejűleg
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata elfogadja a Méhes-M Kft. által
térítésmentesen felajánlott 2403/2 hrsz-ú ingatlant útépítés céljára.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés
aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: jegyző

Tizenötödik napirend:
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Benedek dűlő vasúti átjáró felújításához.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot.
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert,
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr.
Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő
vett részt) és a következő határozatot hozta:
180/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 0196
hrsz-ú önkormányzati út tulajdonosi jog gyakorlója, tulajdonosi hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a Veszprémterv Kft. által készített 05-2017. számú kiviteli
tervben foglaltak alapján a Hajdúszoboszló, Benedek dűlő vasúti átjáró
(Hajdúszoboszló 1950+41) felújításra kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges iratok
aláírására.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: jegyző

Tizenhatodik napirend:
Előterjesztés Gábor Áron utca felújításáról.
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
egyhangúlag támogatta.
Németi Attila Sándor: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.
Máté Lajos: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a kompenzációs keretre beadott pályázat
tartalék keretének elbírálása folyamatban van, ha most pozitívan dönt a testület és
időközben a pályázat elbírálása is pozitív lesz, akkor jól gondolja, hogy a pályázat felül
fogja ezt a testületi döntést írni?
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Szilágyiné Pál Gyöngyi: Igen.
Jónás Kálmán: Örömét fejezi ki az anyaggal kapcsolatosan, így őszre Polgármester Úr is
belátta azt, amit ő már tavasszal javasolt, hogy kezdjék meg ennek az útszakasznak a
felújítását. Akkor ő azt javasolta, hogy pályázattól függetlenül építsék meg, de akkor nem
támogatta a testület, most ugyanazt a javaslatot terjeszti elő Polgármester Úr. Ha akkor
támogatják, nyárra elkészült volna az út és több baleset megelőzhető lett volna.
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert,
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr.
Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő
vett részt) és a következő határozatot hozta:
181/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a
Gábor Áron utca előterjesztés szerinti felújítását, melynek megvalósításához
szükséges bruttó 34 MFt összeget az alábbiak szerint biztosítja a 2017. évi
városi költségvetésben átcsoportosítással:
- a 13.sz. melléklet - felújítások - 5/ÖK (Gábor Á. u. felújítása pályázati önrész) sorról
11.780.000,-Ft összeget
- a 13.sz. melléklet – felújítások - 6/ÖK (Gábor Á. u. parkolósáv kialakítás) sorról
10.971.000,-Ft összeget
- az 1.sz. melléklet – mérleg – tartalékkeretből 11.249.000,-Ft összeget
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a megvalósítás érdekében szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. június 15.
Felelős: polgármester, jegyző

Tizenhetedik napirend:
Előterjesztés vagyonhasználati díjjal kapcsolatos költség átcsoportosításról.
Németi Attila Sándor: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert,
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr.
Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő
vett részt) és a következő határozatot hozta:
182/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a
„Fesztivál tér vagyonhasználati díja” megnevezésű költségsorra további bruttó
1.120.000,- Ft költség átcsoportosítását a 2017. évi városi költségvetés 1. sz.
melléklet (mérleg), tartalékok terhére.
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Határidő: 2017. december 31.
Felelős: jegyző
Tizennyolcadik napirend:
Előterjesztés köztisztviselők javadalmazásáról.
Jónás Kálmán: Ennek az előterjesztésnek is örül, de ő már 2016. novemberében egyéni
képviselői indítványként hozta be a testületi ülésre, akkor napirendre sem vették. Ismét
bebizonyosodott, hogy jó volt az az elképzelés, amit ő javasolt, de folyamatosan lesöprik
az asztalról.
Dr. Sóvágó László: Ha a Kormány ideadta volna a köztisztviselők béremelését, akkor
nem kellett volna az önkormányzatnak saját pénzéből fizetni, két részletben.
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert,
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr.
Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő
vett részt) és a következő határozatot hozta:
183/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az illetményalap
változatlansága miatt a hivatal vonatkozásában 17.743 E Ft-ot, az
önkormányzat vonatkozásában 2288 E Ft-ot különít el a dolgozók
jutalmazására, járulékaikkal együtt az általános tartalék terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Tizenkilencedik napirend:
Előterjesztés a startmunka programmal kapcsolatban gyűjtött tapasztalatokról.
Jónás Kálmán: Ő is tagja volt a munkacsoportnak. Mindenképp a program társadalmi
hasznosságára hívja fel a figyelmet. Nem az a cél, hogy a városnak bevétele legyen
ebből, hanem hogy a közmunkások termelő tevékenységet végezhessenek.
Berettyóújfaluban valamennyi település kiállította azokat a termékeket, melyeket ők
állítottak elő. Bízik benne, hogy Hajdúszoboszló is ott lesz a következő évben. Három
kitörési pontot képzelnek el: egyik a virágpalánta nevelés, másik a brikettgyártás,
harmadik pedig betonelemek gyártása. Mindhárom viszonylag könnyen kivitelezhető
lenne. Kéri, hogy mindkét határozati javaslatot támogassa a testület. Javasolja, hogy a
testület bízza meg a munkacsoportot azzal, hogy egyeztetéseket folytasson az illetékes
szervekkel.
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert,
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr.
Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő
vett részt) és a következő határozatot hozta:
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184/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a startmunka
programmal kapcsolatban gyűjtött tapasztalatokról szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella,
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László),
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a
következő határozatot hozta:
185/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a startmunka
programmal kapcsolatban konkrét terv kidolgozását kéri a program 2018. évben
történő beindításához az előterjesztésben foglalt irányvonalaknak megfelelően.
Határidő: 2017. évi novemberi képviselő-testületi ülés
Felelős: munkacsoport önkormányzati képviselő-tagjai, jegyző

Huszadik napirend:
Előterjesztés a Szabadtéri színpad közbeszerzési eljárásáról.
Jónás Kálmán: 438 millió Ft-ra emelnék fel a rendelkezésre álló keretet. Még mindig
nem látja indokoltnak a szabadtéri színpad lebontását. Annyi helyre el lehetne költeni
ezt a pénzt. Egy ugyanolyan színpad lenne felépítve. Nagyon rossz elképzelésnek
tartja ezt.
Dr. Sóvágó László: Egy modern színpadot építenek. Túlzás, hogy ugyanazt építik
fel. Azt aláírja, hogy nem sokkal növekszik a nézőszám, de azt nem, hogy
ugyanolyat építenek. Erre képviselő úr egyszer már szavazatát adta. Most arról kell
szavazni, hogy belátják-e, hogy nem jól számolták a tervezők a költségeket.
Jónás Kálmán: Belátja, hogy akkor rosszul szavazott.
Dr. Sóvágó László: Ő viszont akkor is és most is meg fogja szavazni, mert erre a
városnak szüksége van. Ha az 1000 fős színpadnál fáj a lelkük, hogy sokba kerül,
akkor milyen lenne több ezer főst építeni? Vannak módszerek, hogy a nézőszámot
kordában tartsák, például, hogy fizetni kelljen a belépőért, szoboszlóiaknak lenne
kedvezmény, stb. A testület elfogadta, hogy szabadtéri színpad épüljön, ez alapján
megtörtént a tervek engedélyeztetése, most annyi kérdés hárul a testületre, hogy ezt
a többletköltséget viselik-e. Két közbeszerzési eljárást is lefolytattak, csak kissé
mentek lejjebb az árak.
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Majoros Petronella: Nagyon sok vitát megélt már a szabadtéri színpad
rendbetétele. Jó néhány évvel ezelőtt már készültek tervek erre vonatkozóan, azok
neki sokkal szimpatikusabbak voltak. Amennyiben nem változnak az elképzelések a
színpad felépítését, elhelyezkedését és a nézőszámot illetően, ő sem támogatja az
előterjesztést. Több koncerten volt, melyeken oldalról nem lehetett látni a színpadot.
Dr. Sóvágó László: A közvélemény számára rögzíti, hogy ebben semmi új nincs, a
testület már korábban megszavazta. Azt elfogadja, ha valakinek azóta megváltozott
a véleménye.
Jónás Kálmán: Azt javasolja, vizsgálják meg a mostani színpad felújítását, az sokkal
olcsóbb lenne. Elég lenne a székeket kicserélni. Kár új hangosítást vásárolni, eddig
is tökéletesen megoldották. A 122 millió Ft-ot meg tudná szavazni a felújításra, a
maradék 341 millió Ft-ból pedig fel lehetne építeni azon dolgokat, amelyek
hiányoznak a városból. Polgármester Úrnak is el kell majd számolnia a lakosság felé,
hogy mire lett a közpénz elköltve.
A képviselő-testület az előterjesztést 7 igen (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda
Attila, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László), 2
nem szavazat (Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla) és 2 tartózkodás (Kocsis Róbert,
Majoros Petronella) mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő
határozatot hozta:
186/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
a Szabadtéri Színpad megvalósításhoz szükséges 122.750.053 Ft pénzügyi
forrást biztosítja 2017. évi költségvetés 1. sz. melléklet tartalékok, pályázati
tartalékok terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, vezérigazgató

Huszonegyedik napirend:
Előterjesztés a kiemelt turisztikai fejlesztés előkészítéséről.
Jónás Kálmán: Mielőtt a 10 millió Ft-ot biztosítja a testület a programhoz,
mindenképp társadalmi egyeztetést javasol a kérdésben, ez a módosító javaslata.
Legyen egy kép arról, hogy a város lakossága mit kíván. A társadalmi egyeztetésről
szóló rendeletbe bekerült, hogy ilyen jellegű kérdésekben lakossági fórumot kell
tartani. Kéri, hogy tartsák meg a lakossági fórumot és ezt követően terveztessék meg
az ide vonatkozó dolgokat.
Dr. Sóvágó László: Ez egy tanulmány, a kormány által javasoltak kibontásáról szól.
Nincs miről egyeztetést tartani. Felmérik, hogy hogyan valósítható meg a
kormányzati szándék. Nem látja, miről kellene egyeztetést tartani. Meg lehet ezt
csinálni akkor, ha lesz egy alap dokumentum, de anélkül nem fogadják el, hogy a
lakosság ne értene egyet a tervekkel.
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális és sport bizottság támogatta ezt a koncepciót. A
turizmus törvény egyértelműen leírja a jövőbeni turisztikai fejlesztések desztinációs
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jellegét, annak szabályait. Ez arról szól, hogy ők szakmailag mit tartanak
értelmesnek. A magyar turisztikai kínálatot figyelembe véve illeszthető-e az adott
desztináció fejlesztése ebbe, ha nem, akkor nem támogatják.
A képviselő-testület Jónás Kálmán módosító javaslatát, mely szerint társadalmi egyeztetés
előzze meg a döntést, 5 igen (Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla,
Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 2 nem szavazat (Antalné Tardi Irén, Németi Attila
Sándor) és 4 tartózkodás mellett (Holoda Attila, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr.
Sóvágó László) nem támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt),
az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila,
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi
Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás mellett (Jónás Kálmán) támogatta (a
döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:
187/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
a „Vonzó városkép, promenád kialakítása” előkészítéséhez szükséges 10 MFt
pénzügyi forrást biztosítja 2017. évi költségvetés 1. sz. melléklet tartalékok,
pályázati tartalékok terhére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Huszonkettedik napirend:
Előterjesztés ideiglenes elárusító és vendéglátóipari területek kijelölésére.
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság 6 igen és 4 tartózkodás mellett
támogatta az előterjesztést.
Majoros Petronella: A képviselő-testület áprilisban elfogadta a Pávai-tervet, azzal,
hogy társadalmi vitára bocsátja, a novemberi ülésre összegzi a tapasztalatokat. A
novemberi ülésen fognak az észrevételekről tárgyalni?
Dr. Sóvágó László: Kettő darab észrevétel érkezett a Pávai-tervről. A képviselők
rendelkezésére fogja ezeket bocsátani.
Jónás Kálmán: Az övé is benne van?
Dr. Sóvágó László: Azt nem látta, de akkor három javaslat érkezett. Ideiglenes
árusítóhelyekről van szó, nem véglegesről.
Jónás Kálmán: Írja az anyag, hogy a pályázati kiírás tartalmazni fogja azon
előírásokat, amelyeket a környék lakói nyugalmának megőrzése érdekében be kell
tartani. Jegyző Úrtól kérdezi, hogy van-e bármilyen elmozdulás az általa megírt
levéllel kapcsolatosan? A mostani pályázati rendszer átdolgozását kérte, mert
visszaélésekre adhat okot visszajelzések alapján. A Gábor Áron utca átalakításával
kapcsolatosan megkeresték néhányan, aláírásgyűjtésbe kezdtek, semmiképp nem
szeretnék a Bánomkert lakói, ha bármit is odatelepítenének. Mindenképp
átgondolásra javasolja, hogy hová tegyék az árusítóhelyeket.
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Dr. Sóvágó László: A kettes területre a novemberi testületi ülésre előterjesztést fog
tenni. Semmi akadályát nem látja, hogy bekerüljenek a pályázatba olyan elemek,
melyeket képviselő úr szükségesnek lát betenni és a testület is támogatja. Mindig
azzal van gondja, hogy ahhoz, hogy reagálni tudjon a meglátásokra, nem elég, ha
azt mondják, nem jó valami. Mondják meg, hol legyen a helye az árusítóhelyeknek.
Ha van konkrét helyszín, akkor már lehet vitatkozni arról. Szakemberek döntöttek
erről az új helyszínről. Ezekre az árusítóhelyekre szükség van, ezt be kell látni.
Dr. Sóvágó László: Volt egy megbeszélés képviselő úrral, a javaslatai azonban a
most meglévő árusítóhelyekre vonatkozott. Az új helyszínre, új körülményekre
vonatkozóan az alapoktól lesz újraírva a pályázati rend. Várják az építő jellegű
javaslatokat.
Jónás Kálmán: Ő továbbra is a Hajdú Kemping területére javasolja az
árusítóhelyeket. A pihenőparkot pedig a Gázláng pályára tenné. Volt-e bármilyen
egyeztetés az egyes szállodákkal az árusítóhelyekkel kapcsolatosan?
Dr. Sóvágó László: Nem azt keresik, hogy hogyan fogják felbosszantani az egyes
szállodákat, hanem hogy hogyan lehet megoldani az árusítást úgy, hogy az ne
zavarja a szállodákat. A vendégeknek programot, szórakozási lehetőséget kell
teremteni, ez viszont zajjal jár. Ugyanakkor meg kell teremteni az ott élőknek a
nyugalmas környezetet is.
Majoros Petronella: Mit jelent az a meghatározás, hogy „ideiglenes” az árusítás
szempontjából? A Kormány 2030-ra jelölte ki a megvalósítás legvégső határidejét.
Akár több éven keresztül ideiglenes helyet jelölnek most ki. Aggódással figyeli ezt a
helyszínt, nem tranzit útvonal ez a terület. Kieső hely árusítás szempontjából a
családoknak. A bódévárost meg kell szüntetni, ezzel egyetért, az árusok is régóta
kérték, hogy szüntessék ezt meg, és akár saját költségen építenének megfelelő
építményt, de ebben az önkormányzat nem volt partner. Lehetne alternatívákat
mondani, de felesleges, hiszen úgyis megszavazásra kerül az előterjesztés. A
fajátszótér mellett lévő park körbesétálható, ott kaphatnának helyet az árusok
ideiglenesen. Télen fel is lehetne díszíteni a parkot. A Fesztivál tér területére is el
lehetne helyezni az árusokat, jobb, mint a javasolt terület. Nem fogja támogatni az
előterjesztést.
Holoda Attila: Ő is örült volna annak, ha ígéretet kapnak a kormánytól, hogy jövőre,
vagy legalább a ciklus végéig sor kerül a megvalósításra. Azzal is egyetért, hogy az
árusoknak a bódéváros nem egy kulturált megjelenés. Felmerült benne, hogy mi
akadályozta meg a korábbi testületeket, melyeknek képviselő asszony is tagja volt,
hogy ezeket megszüntesse? A fürdő park árusokkal történő ellátását
funkcióellenesnek tartja. Inkább gyógypark jellegű az a rész. Inkább tereket
díszítenek fel karácsonykor. A parkot meg kell hagyni pihenő parknak. Nem kellene
oda nyüzsgő, zajos árusítóhelyeket, szórakozási lehetőséget tenni. Oda fognak
menni az emberek vásárolni, ahol ezt meg lehet tenni.
Majoros Petronella: A strand főbejárata előtt található pergola többek között az ő
kezdeményezésére indult el, de abbamaradt, nem ő a hátráltatója ennek.
Dr. Sóvágó László: Nem a gurulókocsiknál bicsaklott meg a dolog, hanem
pályázatot írtak ki, bemutattak 26 tervet és sosem akadt 10 képviselő, aki az adott
tervet elfogadta volna.
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Máté Lajos: Többször nekifutottak már a fürdő előtti árusítások elrendezésének, de
abban sem tudtak dönteni, hogy mi felel meg legjobban a kereskedelmi igényeknek.
Nem mindenkinek lenne megfelelő például a faházas árusítás. A fürdő
vezérigazgatója is elmondta, hogy nem szívesen látna bódévárost egész évben a
fürdő előtt. Ez egy megváltozott helyzet, új koncepció, nem fog anélkül menni, hogy
akik ott élnek a környéken, azoknak nem lesz hangosabb lesz a környezetük. A
társadalmi egyeztetés nem arról szól, hogy végeláthatatlan vitákba menjenek el, nem
tudnak alternatív megoldást javasolni. Jónás képviselő úr sportot űz abból, hogy az
Összefogás képviselőitől érkező javaslatoknak ellentmondjon, de konstruktív
javaslatai nincsenek.
Jónás Kálmán: Egyetlen helyen tudja javaslatait megfogalmazni, itt a testületi
ülésen. Nem érti, hogy tudja képviselőtársa a saját körzetébe odavinni évekre ezt az
ideiglenes rendezvényt, hátbaszúrva a körzet lakóit.
Dr. Sóvágó László: A körzet lakói előtt kijelenti, hogy más út nincs. Jónás képviselő
úr májusban még egyetértett vele, hogy szabadidőpark létesüljön a Hajdú Kemping
területén, de öt hónap alatt megváltoztatta véleményét.
Máté Lajos: Nem az a jó képviselő, aki annak örül, ha nem az ő körzetében
történnek rossz dolgok. Az a jó képviselő, aki a város érdekeit a saját körzete érdeke
fölé tudja emelni és mindent megtesz azért, hogy a társadalmilag nehezen
elfogadható döntéseket úgy terjesszék testület elé, hogy a lakosok lássák, az ő
érdekeik is figyelembe vannak véve.
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda
Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi
Attila Sándor, Dr. Sóvágó László), 1 nem szavazat (Jónás Kálmán) és 1 tartózkodás
(Majoros Petronella) mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a
következő határozatot hozta:
188/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt térképen
egyes számmal jelölt területet ajándék és népművészeti tárgyak, fürdőzéshez
kapcsolódó áruk értékesítésére jelöli ki.
A kettes számmal jelölt területen vendéglátóipari létesítmény, illetve szórakoztató
park helyezhető el. A hármas számmal jelölt terület a városi fesztiválok jövőbeni
színtere.
Felkéri a Polgármestert, hogy az egyes és kettes számmal jelölt területek pályázat
útján történő hasznosítására tegyen előterjesztést.
A terület rendezésére, közművesítésére – előzetesen – 80 millió forintot biztosít,
amelynek felhasználásáról a testületet tájékoztatni kell.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: polgármester

Huszonharmadik napirend:
Tájékoztató a város kommunális infrastruktúra helyzetéről.
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Antalné Tardi Irén: Egy olyan témáról kapnak átfogó összegzést, amelyet mindenki
figyelmébe ajánl. Tényfeltárás történik az anyagban, számba veszi a kommunális
infrastruktúra helyzetét. A köztisztaság és a helyi közlekedés az a két témakör,
melyre mindenképp figyelmet kell fordítani. Nem csak Debrecen felől érkeznek a
turisták. Hátrányos helyzetű körzetként a Nyugati sor féloldala iparterületté lett
minősítve, ennek az utcának szélessége és teherbíró képessége nem megfelelő. Ezt
figyelembe kell venni akkor, amikor az erőforrásokat osztogatják. Nem csak a
vállalkozásokat, de az ott lakók érdekeit is nézni kell. A balesetveszélyes
járdaszakaszokat rendbe kell tenni, ahogyan a kerékpárutakat is. A Dózsa György
utca bizonyos szakaszán megépül a kerékpárút, de a további részen is meg kell
teremteni a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeit.
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert,
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr.
Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő
vett részt) és a következő határozatot hozta:
189/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
kommunális infrastruktúrájának helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

város

2017.10.19.
jegyző

Huszonnegyedik napirend:
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
Dr. Sóvágó László: Közzétette az államtitkár asszony levelét és a válaszukat is.
Látható, hogy félreértették levelüket.
Holoda Attila: Vajon országgyűlési képviselő úr nem méltatta őket válaszra?
Dr. Sóvágó László: Ő nem kapott tőle választ, pedig nagy szerepe lenne neki is
ebben.
Kanizsay György Béla: Valóban kissé kitérő választ adtak az önkormányzat
levelére. Örülne, ha pozitív dolog sülne ki ebből. Közvetlen kormányzati forrásból
szeretnék megépíteni a csarnokot. Ha elfogadják a meghívást, akkor addig lenne idő
a sportkoncepció frissítésére, illetve a TDM-irodát is fel lehetne kérni, hogy segítse a
munkát. Azt szeretné, hogy az Államtitkár Asszonyt állítsa maga mellé az
önkormányzat, és segítse az önkormányzatot.
Kocsis Róbert képviselő 15.30 órakor távozott.
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella,
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László),
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a
következő határozatot hozta:
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190/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti
eseményekről október hónapban adott tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Huszonötödik napirend:
Tájékoztatás a külterületi utak fenntartási munkálatairól.
Jónás Kálmán: Nagyon részletes, jó anyagot kaptak erről a területről. Köszöni az
irodának az anyagot. Kéri, hogy a továbbiakban is kövessék kiemelt figyelemmel a
dűlőutak helyzetét. A Vénszőlőskert utcáról ideális a kép az anyagban, de sokkal
rosszabb utak is vannak.
Kanizsay György Béla: Az anyagban olvasható, hogy hány dűlőt lehetett felújítani a
rendelkezésre álló keretből. A következő évi költségvetés tervezésekor jó lenne, ha
hasonló összeget tudnának betervezni a dűlőutak felújítására.
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella,
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László),
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a
következő határozatot hozta:
191/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a külterületi utak
fenntartásáról szóló tájékoztatójában foglaltakat tudomásul veszi.
Határidő: 2017.10.19.
Felelős: jegyző

Huszonhatodik napirend:
Tájékoztatás az elektromos vezetékek védőtávolságába nőtt növényzet gallyazási
munkáival kapcsolatos bizottsági kivizsgálásról.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot.
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella,
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László),
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a
következő határozatot hozta:
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192/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
áramszolgáltató által végzett fagallyazási munkálatokkal kapcsolatos bizottsági
kivizsgálás eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: 2017.10.19.
Felelős: jegyző

Interpellációk:
Holoda Attila: A Gönczy Pál u. 13. szám alatti épülettel kapcsolatosan interpellál,
információi szerint hajléktalanok költöztek be az épületbe, életvitel-szerűen élnek ott,
ebben az ügyben kér intézkedést.
A képviselő-testület ülése 15.40 órakor befejeződött.
K.m.f.

Dr. Sóvágó László
polgármester

Dr. Korpos Szabolcs
jegyző

