
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. június 15-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, Orosz János 
képviselők, Dr. Korpos Szabolcs megbízott jegyző; Lőrincz László irodavezető-
főkönyvelő; 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. 
 
Kocsis Róbert képviselő 14.19 órakor érkezett. 
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testület 
határozatképes, majd javasolta a meghívóban szereplő napirendek elfogadását és 
megtárgyalását, azzal a kiegészítéssel, hogy kiosztásra került egy anyag, melynek 
felvételéről szavaznia kell a képviselő-testületnek: „Előterjesztés balesetveszélyes 
járdaszakaszok felújításáról”. 
 
A képviselő-testület a balesetveszélyes járdaszakaszok felújításáról szóló 
előterjesztés napirendre vételét 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt); 
az így módosult napirendet 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

105/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti 
és Működési Szabályzatának jóváhagyására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
2. Előterjesztés költségvetési intézmények közötti megállapodás 
jóváhagyására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
3. Előterjesztés a településrendezési tervek módosítására. 
Előadó: városi főépítész 
 
4. Előterjesztés Thököly Imre közelgő születésnapi évfordulójának 
rendezvénytervéről. 



2 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés szobor áthelyezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabály 
módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
7. Előterjesztés Gábor Áron u. 33. szám alatti ingatlanok cseréjéről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
8. Előterjesztés Gábor Áron utca 57. szám alatti ingatlan megvásárlásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
9. Előterjesztés öntözőcsatorna használatára. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
10. Előterjesztés a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének 
módosítására, fejlesztésekkel kapcsolatos pénzügyi forrás biztosításáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
11. Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának 
igényléséhez szükséges nyilatkozat módosításáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
12. Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” 
című pályázat megvalósításával kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
13. Előterjesztés a „Hajdúszoboszló I. világháborús katonahőseinek 
nyomában” című pályázattal kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
14. Előterjesztés a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos 
döntésről. 
Előadó: megbízott jegyző 
 
15. Előterjesztés szabadidő központ létrehozására. 
Előadó: polgármester 
 
16. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
17.  Előterjesztés balesetveszélyes járdaszakaszok felújításáról.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
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Első napirend:  
 
Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyására. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nagyné Dede Adél a Hajdúszoboszlói Gazdasági 
Szolgáltató Intézmény igazgatója. 
 
Lőrincz László: Módosító javaslatot kíván tenni: a 10. oldalon a létszámadat az 1.1 
pontban elírásra került, helyesen 82,5 a jóváhagyott létszám. 
 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, 
Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

106/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény mellékletben kiadott 
szervezeti és működési szabályzatát.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  mb. jegyző, intézményvezető 

 

Második napirend:  
 
Előterjesztés költségvetési intézmények közötti megállapodás jóváhagyására. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nagyné Dede Adél a Hajdúszoboszlói Gazdasági 
Szolgáltató Intézmény igazgatója. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

107/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja  
 
a) Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a Hajdúszoboszlói 
Gyermeksziget Bölcsőde feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait 
tartalmazó munkamegosztási megállapodását, 
b) Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár feladatok és felelősségvállalás részletes 
szabályait tartalmazó munkamegosztási megállapodását, 
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c) Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a Bocskai István 
Múzeum feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait tartalmazó 
munkamegosztási megállapodását, 
d) Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a Hajdúszoboszlói 
Egyesített Óvoda feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait tartalmazó 
munkamegosztási megállapodását, 
e) Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a Hajdúszoboszlói 
Városi Televízió feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait tartalmazó 
munkamegosztási megállapodását, 
f) Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a Hajdúszoboszlói 
Járóbeteg-Ellátó Centrum feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait 
tartalmazó munkamegosztási megállapodását. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  mb. jegyző, intézményvezetők 

 

Harmadik napirend: 
 
Előterjesztés a településrendezési tervek módosítására. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai-Kiss Gábor városi főépítész. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

108/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi támogatását 
adja, hogy a Debreceni útfél menti 3534/1, /2 és /3 hrsz. alatti ingatlanok 
beépítésre szánt, kereskedelmi szolgáltató övezeti besorolást kapjanak. 
Az övezeti paraméterek kidolgozása a tervkészítés feladata, azokról a 
Képviselő-testület a véleményezési eljárás közvetlen lefolytatása előtt kíván 
állást foglalni. 
A Hajdú kemping területét a Képviselő-testület nem kívánja csökkenteni, így a 
területcserét nem támogatja. A kerékpárút és a Szép Ernő utca kikötéséről a 
HÉSZ módosításától függetlenül, külön előterjesztés alapján kíván dönteni. 
A tervezési szerződés aláírására a három településrendezési szerződés 
megkötése után kerülhet sor. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  mb. jegyző 
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Negyedik napirend:  
 
Előterjesztés Thököly Imre közelgő születésnapi évfordulójának 
rendezvénytervéről. 
 
Varga Imre: A bizottsági véleményeket megismerve, a 2 millió forintot 1,5 millió 
forintra kívánja módosítani, kéri, hogy erről szavazzon a testület.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
a már módosított összeget támogatta egyhangúlag.  
 
Jónás Kálmán: Hajdúszoboszló nagyon kevés kihelyezett köztéri szobor található. 
Örül ennek a rendezvénynek, de mindenképpen javasolja, hogy keresse meg a 
hivatal a szobrászművészt aki elkészíti a szobrot Késmárkon, és Hajdúszoboszlón is 
állítsanak fel egy Thököly-szobrot. Ez a módosító indítványa.  
 
Máté Lajos: Kéri, hogy ezt a javaslatot függetlenítsék a szóban forgó 
előterjesztéssel, mivel az az összeg megszavazásáról szól, amely az ünnepség 
költségeire lesz felhasználva.  
 
A képviselő-testület Jónás Kálmán módosító indítványát 4 igen (Harsányi István, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella), 3 nem szavazat (Antalné 
Tardi Irén, Marosi György Csongor, Orosz János) és 4 tartózkodás (Holoda Attila, 
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett (a döntéshozatalban 11 
fő vett részt) nem támogatta;  
az 1,5 millió Ft-ról szóló módosított előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, 
Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

109/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1680. január 
8-án Szoboszlón, a kuruc hadak vezérévé választott Thököly Imre fejedelem 
(2017. szeptember 25-én levő) 360. születési évfordulójának emlék-
konferenciája megrendezéséhez költségvetési tartalékból 1,5 millió forint 
keretösszeget biztosít. 
 
Határidő:  2017. szeptember 30. 
Felelős:  mb. jegyző 
 

Ötödik napirend:  
 
Előterjesztés szobor áthelyezésére. 
 
Varga Imre: A bizottsági véleményeket megismerve a következőképp kívánja 
előterjesztését módosítani: a szobor ne áthelyezésre, hanem tárolásra kerüljön, azzal 
a megszorítással, hogy 2018. szeptember 30-ig felállításra kerül.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta a már 
módosított előterjesztést és egyhangúlag támogatta a szobor tárolását.  
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Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
a módosított javaslatot támogatta 9 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett, mely 
szerint kellő előkészítettség hiányában tárolásra kerüljön a szobor és egy későbbi 
időpontban legyen felállítva. 
 
Jónás Kálmán: Úgy emlékszik, hogy a bizottsági ülésen 2018. Szeptember 2-ig 
kerüljön felállításra a szobor.  
 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, 
Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

110/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a TELEPÜLÉSÜNK ELSŐ EMLÍTÉSÉNEK 900. 
ÉVFORDULÓJÁRA állított szobor a Szent István parkból elszállításra kerüljön, 
egy arra megfelelő helyen tárolva legyen, és legkésőbb a 2018. szeptember 2-i 
városi ünnepségen felállításra kerüljön egy, a képviselő-testület által később 
meghatározott helyszínen. 
 
Határidő:  2018.szeptember 02. 
Felelős:  mb. jegyző, polgármester 

 

Hatodik napirend:  
 
Előterjesztés Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabály 
módosítására. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a 
technikai módosítást egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

111/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2017.05.31-i közgyűlésen 
elfogadott, a hatályos módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapszabályzatot és hozzájárulását adja, hogy az Alapszabályzat a Debreceni 
Törvényszék Cégbíróságra benyújtásra kerüljön. 
 
Határidő:  2017. június 31. 
Felelős:  mb. jegyző 
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Hetedik napirend:  
 
Előterjesztés Gábor Áron u. 33. szám alatti ingatlanok cseréjéről. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

112/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a Gábor Áron utcán található 3085 hrsz-ú 82 m2 nagyságú 
ingatlan 2.940.000,- Ft eladási áron kerüljön értékesítésre Makhoul Sára 
részére, ezzel egyidejűleg Makhoul Sára a 3082/2 hrsz-ú 3 m2 nagyságú 
területet ad Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában 110.000,-Ft 
eladási áron. Makhoul Sára a 2.830.000,-Ft értékkülönbözetet az adás-vételi 
szerződés aláírásával egyidejűleg fizeti meg Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata részére. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:   mb. jegyző 

 

Nyolcadik napirend:  
 
Előterjesztés Gábor Áron utca 57. szám alatti ingatlan megvásárlásáról. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

113/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017.05.25. napon tartott 
árverésen kikiáltási alapáron, 33.500.000,- Ft összegért elnyerte a 
Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 57. szám alatti 3030/3 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonjogát. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 
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Kilencedik napirend:  
 
Előterjesztés öntözőcsatorna használatára. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

114/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, tulajdonosi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szabó Lajos a 0141/32 hrsz-ú szántó területen 
esőztető öntözőtelep üzemeltetéséhez az öntözővíz szállítására a 0143/1 hrsz-
ú csatorna megnevezésű ingatlant, valamint a 0143/2 hrsz-ú önkormányzati út 
megnevezésű ingatlant igénybe vegye. 
A tulajdonosi hozzájárulást a vízjogi engedély kiadásához adja meg a 
Képviselő-testület. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 
 
Határidő:  2017. július 31. 
Felelős:   mb. jegyző 
 

Tizedik napirend:  
 
Előterjesztés a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására, 
fejlesztésekkel kapcsolatos pénzügyi forrás biztosításáról. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és az 1. pontot támogatta, a 2. pontnál tartózkodott.  
 
A képviselő-testület az előterjesztés 1. pontját 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, 
Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 11 fő vett részt);  
a 2. pontot 0 igen, 5 nem szavazat (Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Dr. Sóvágó László) és 6 tartózkodás (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, 
Orosz János) mellett nem támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  
 

115/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű 
rendszerek Gördülő Fejlesztési Terveiben 2017. év vonatkozásában 
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jóváhagyott fejlesztésekre az alábbiak szerint biztosít önkormányzati saját 
forrást a 2017. évi városi költségvetés tartalékok kerete terhére: 
 
Felújítás: 
ivóvíz hálózat nettó        11.000,-eFt 
szennyvíz hálózat nettó   7.250,-eFt 
 
Beruházás: 
ivóvíz hálózat nettó         1.500,-eFt 
szennyvíz hálózat nettó   7.750,-eFt 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   mb. jegyző  

 

Tizenegyedik napirend:  
 
Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának 
igényléséhez szükséges nyilatkozat módosításáról. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

116/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 97/2017. 
(V.18.) számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi, helyette az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. december 30-án létrejött 
Közszolgáltatási szerződés keretében, pályázati eljárás lefolytatásával bízta 
meg a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, - 
melynek jogutódja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - a 
Hajdúszoboszló város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett 
menetrendszerinti helyi személyszállítás kizárólagos joggal történő ellátására. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére a helyi közlekedés 
működtetéséhez 2016. évben összesen nettó 14.696.063,- Ft összegű saját 
forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújtott. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy 
2017. évben január 1-től december 31-ig Hajdúszoboszló területén a menetrend 
szerinti helyi személyszállítást folyamatosan fenntartja. 
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:   polgármester, mb. jegyző 
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Tizenkettedik napirend:  
 
Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című 
pályázat megvalósításával kapcsolatosan. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt) és a következő határozatokat hozta:  
 

117/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2016. 
(VII.07.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Területi Operatív Program keretében benyújtott „Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 
azonosító számú pályázat megvalósítását 439.913.475,- Ft összegű 
elszámolható költséggel - 427.913.475,-Ft megítélt támogatás mellett - 
pénzügyi forrás biztosítását a 2017. évi költségvetés 1. sz. melléklet tartalékok, 
pályázati tartalékok terhére.  
 
A Képviselő-testület felkéri a mb. jegyzőt a 2017. évi költségvetési rendelet 
vonatkozó módosításának előkészítésére és előterjesztésére dönt és végett. 
 
Határidő:  pályázat megvalósítása szerint 

Felelős:  mb. jegyző 

 

118/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2016. 
(VII.07.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Területi Operatív Program keretében benyújtott „Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 
azonosító számú pályázat megvalósításához elengedhetetlen ingatlan 
szerzéshez és telekalakításhoz szükséges 18 M Ft összegű pénzügyi forrás 
biztosítását a 2017. évi költségvetés 1. sz. melléklet tartalékok, pályázati 
tartalékok terhére. 
 
A Képviselő-testület felkéri a mb. jegyzőt a 2017. évi költségvetési rendelet 
vonatkozó módosításának előkészítésére és előterjesztésére döntés végett. 
 

Határidő:  pályázat megvalósítása szerint 

Felelős:   mb. jegyző 
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119/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2016. 
(VII.07.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Területi Operatív Program keretében benyújtott „Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 
azonosító számú pályázathoz az Ady Endre utca- Hősök tere szakasz, valamint 
a Hajdúszoboszló-Ebes közötti kerékpárút megvalósításához szükséges 
közműegyeztetések és építési engedély hosszabbításához szükséges 1 M Ft 
összegű pénzügyi forrás biztosítását a 2017. évi költségvetés 1. sz. melléklet 
tartalékok, pályázati tartalékok terhére. 
 
A Képviselő-testület felkéri a mb. jegyzőt a 2017. évi költségvetési rendelet 
vonatkozó módosításának előkészítésére és előterjesztésére döntés végett. 
 
Határidő:  pályázat megvalósítása szerint 

Felelős:   mb. jegyző 

 

Tizenharmadik napirend:  
 
Előterjesztés a „Hajdúszoboszló I. világháborús katonahőseinek nyomában” 
című pályázattal kapcsolatosan. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
(Kocsis Róbert képviselő 14.19 órakor érkezett.) 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, 
Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

120/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2017. 
(II.23.) számú határozatát a pályázat tartalma tekintetében az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Honvédelmi 
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által meghirdetett 
„Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” 
című pályázati felhívásra benyújtott „Hajdúszoboszló I. világháborús 
katonahőseinek nyomában” pályázatot 1.857.331,- Ft elszámolható költséggel, 
és legfeljebb 900.000,- Ft saját forrás biztosításával támogatja megvalósítani. 
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Az önkormányzati saját forrás fedezetéhez még szükséges 200.000,-Ft 
keretösszeget a 2017. évi városi költségvetésben az 1. sz. melléklet (mérleg) 
tartalékok, pályázati tartalékok kerete terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a mb. jegyzőt a 2017. évi költségvetési rendelet 
vonatkozó módosításának előkészítésére és előterjesztésére döntés végett. 
 
Határidő:  pályázat ütemezése szerint  
Felelős:  polgármester, mb. jegyző 
 

Tizennegyedik napirend:  
 
Előterjesztés a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos döntésről. 
 
Dr. Sóvágó László: 100 millió Ft-ot kapott az önkormányzat, melyet a múzeum és a 
hozzátartozó részek fejlesztésére fordítanak.  
 
Jónás Kálmán: Olvasható a pályázat elemei között a Templomerőd című állandó 
kiállítás és a hozzá kapcsolódó hajdú őrségváltás. Ennek nagyon örül. Ha 
megvalósul, akkor érdemes lenne állandóvá tenni az őrségváltást, akár a 
Harangháznál, naponta többször és diákok bevonásával. Ez a világ számos helyén 
jellemző. Kéri, hogy a hajdú őrségváltás megtervezését a múzeum, a diákok, katonai 
szakértők és a Bocskai Hagyományőrző Társaság bevonásával képzeljék el. Ebben 
nagyon nagy lehetőséget lát.  
 
Majoros Petronella: Ő is jónak tartja az előbbi javaslatot. A múzeum munkája az 
elmúlt években egy sikertörténet, sorra nyeri a pályázatokat, eszközparkbővítésben, 
kiállításszervezésben és most épületbővítésben. Sokat beszélgettek már arról, 
hogyan lehetne a múzeumot kicsit magasabb szintre emelni, szükséges-e akár egy 
új létesítmény megépítése, annak a helye hol jelölhető ki. Megfontolás tárgyává 
javasolja, hogy amennyiben ezt a helyszínt nem tudja elhagyni a múzeum, akkor a 
meglévő területen próbáljanak lehetőséget teremteni arra, hogy minél nagyobb 
területet be tudjanak építeni, a múzeum mögötti tornaterem és udvar alkalmas lehet 
erre. Kéri a képviselő-testület gondolkodását ebben a kérdésben.  
 
Máté Lajos: A határozati javaslat nem erről szól. Volt egy pályázat, az nyert, ezt kell 
elfogadni és a költségvetési rendelet e szerint módosítani.  
 
Marosi György Csongor: Felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben Majoros 
képviselőtársa által elmondottak szerint haladnak, akkor a Gönczy Iskolának egy 
tornatermet biztosítani kell, hiszen napi hét órát töltenek ott a diákok, teljes 
kihasználtságú a terem.  
 
Majoros Petronella: Nem is azt kérte, hogy most szülessen erről döntés, hanem 
hogy gondolkodjanak el ezen és a későbbiekben komolyabban is lehet 
elképzeléseket megfogalmazni. Ennyivel kiegészíthető a határozati javaslat.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, 
Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
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121/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a „Magyar 
Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című 
pályázattal kapcsolatos támogatói döntést elfogadja és utasítja a mb. jegyzőt, 
hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításában szerepeljen. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  mb. jegyző 

 

Tizenötödik napirend:  
 
Előterjesztés szabadidő központ létrehozására. 
 
Dr. Sóvágó László: Komoly vita volt a turisztikai, kulturális, sport bizottság ülésén, 
ott elhangzott egy javaslat, melyet elfogad, mi szerint az utak úgy épüljenek meg, 
hogy a burkolatok és a vonalvezetés lehetővé tegye, hogy görkorcsolya-pálya is 
legyen ott, ezt javasolt Majoros képviselőtársa. Legyen ez is az előterjesztés része.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, 
hosszan tárgyalta a javaslatokat, 6 igen szavazat, 2 tartózkodás mellett és 1 nem 
szavazással végül támogatta.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság is megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést.   
 
Jónás Kálmán: Önkormányzati rendelet szabályozza a partnerségi együttműködés 
szabályait. Ahogy a Pávai-tervnél, itt sem vették figyelembe ezt a rendeletet, 
semmilyen egyeztetés nem történt. Párhuzamot von a Pávai-terv és e között az 
anyag között. Előbbinél még a Honvéd-üdülőnél tervezték ezt a szabadidő parkot. Ez 
egy hónap alatt megváltozott, másik helyszínt jelöltek ki. Alapjában nincs problémája 
azzal, hogy ez megépüljön, csak a módszerrel van baja. A görpályát is áthelyezik, a 
fiatalok sem örülnek ennek, levelet is írtak ezzel kapcsolatosan, azt kérik, hogy a 
jelenlegi helyen maradhassanak, illetve egy bmx-pályát is alakítsanak ki. Módosító 
indítványként kéri, hogy szavazzanak erről. Három kisméretű dühöngőt is javasol 
építeni, állandó hozzáférést biztosítva a lakosságnak. A városon belül lévő 
dühöngőket megszüntette a város. Az egyeztetés teljes hiánya jellemzi az önök 
előterjesztéseit.   
 
Dr. Sóvágó László: Örül a kritikáknak, ezekből a hasznos javaslatokat be is építi. 
Nagyon sokan tudnak erről az anyagról, több mint 5000-en látták. Sok vélemény is 
érkezett, van olyan is, amit képviselőtársa mond. A fiatalok megértik, hogy 
áthelyezésre kerül a pálya, örülnek a bmx-pályának is. Most a vázát fogadják el, az 
egyes elemek megvalósításakor még kikérik a hozzáértők véleményét. Az, hogy 
nincsenek futball lehetőségek, túlzás. Most lett beadva pályázat kisméretű 
futballpálya építésére. A meglévő sportpályánál lesz megépítve. Felajánlotta, hogy 
fogadja a fiatalokat is, de eddig nem jöttek.  
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Kanizsay György Béla: A legnagyobb problémája az előterjesztéssel az, hogy ha ez 
így lesz elfogadva, akkor a város végképp lemond arról, hogy valaha sportturizmus 
legyen itt. Ez a jövőre nézve nem túl kecsegető. Ez a terület valamilyen szinten 
mégiscsak a sporté lesz, így szeretné, ha három ponttal kiegészítenék az 
előterjesztést: egyik az, hogy a multifunkciós sportcsarnokot erre a területre kell 
megépíteni, azt kéri, hogy alakítsák át a tervet úgy, hogy 3000-3500 m2 terület 
maradjon meg, akár későbbi átalakításra is. Másik javaslata, hogy futópálya körgyűrű 
épüljön, hiszen ahhoz, hogy a városban az atlétika jelen legyen, több eleme is 
megkívánja a rekortán futópályát. Harmadikként pedig az edzőtáborosok részére jó 
adottság lehetne egy futódomb megépítése. 
 
Dr. Sóvágó László: A futópályát be lehet építeni egy távlati célba, a futódombbal 
szintén egyetért. A sportcsarnok a javasolt területre el sem fér. Bővítésére van 
lehetőség. Inkább arra koncentrál, hogy jövőre akár át is tudják adni a 
szabadidőközpontot.  
 
Jónás Kálmán: Polgármester Úr egybemossa az MLSZ pályázatát azzal, amit ő 
mondott. Ő három olyan dühöngőt szeretne látni, amely kisméretű, kisebb csapatok 
játszhatnak egymással. Ha edzés lesz az épülő rekortán pályán, akkor nem lesz 
lehetősége társaságoknak játszani. A görpálya mellett gazdasági érvek is szólnak. 
 
Varga Imre: Egyetért abban Jónás képviselő úrral, hogy a kisméretű palánkkal 
ellátott dühöngő és e között a pálya között különbség van. Az együttműködés az 
önkormányzat és az MLSZ között jön létre. Ez a pálya úgy épül meg, hogy 15 millió 
Ft-ot ad az önkormányzat, a hátralévő pénzt az önkormányzat a HSE-vel „szedi 
össze”, azt a TAO-t fordíthatják vissza. Az együttműködési megállapodásnak van egy 
olyan pontja, hogy minimum 20%-ig szabadidő sportra kell használni a rekortán 
pályát, kosárlabdázni, kézilabdázni, futballozni is lehet rajta. Tervek szerint sávok 
lesznek meghatározva, vagyis délelőtt a diáksporté, kora délután ismét a szabadidő   
 
Jónás Kálmán: Nem a rekortán pálya ellen szólalt fel, de baráti társaságok nem 
vehetik ezt igénybe, hiszen ha délelőtt kívánják használni, akkor diákok használják. 
Továbbra is az a javaslata, hogy három kisméretű dühöngő kerüljön kialakításra.  
 
Kocsis Róbert: Az alapkoncepcióval mindenképpen egyetért. Sokkal szélesebb 
szakmai munkára adnak majd lehetőséget ezek a bővítések. Amivel nem ért egyet, 
az az extrém parknak az áttelepítése. Lehet, hogy nem a mostani a legideálisabb 
hely, de luxus lenne átrakni az új helyre, az ezzel járó többletkiadást nem helyesli.  
 
A képviselő-testület Jónás Kálmán javaslatát, mely szerint a bmx-pálya helyett három 
dühöngő kerüljön beépítésre, 4 igen (Harsányi István, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella), 3 nem szavazat (Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János) és 4 tartózkodás (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Marosi György Csongor, 
Dr. Sóvágó László) mellett nem támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt); 
az extrém pálya áthelyezésével kapcsolatos módosító javaslatot 5 igen (Harsányi 
István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 3 
nem szavazat (Holoda Attila, Máté Lajos, Orosz János) és 4 tartózkodás (Antalné 
Tardi Irén, Marosi György Csongor, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett 
nem támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt); 
az eredeti előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) 
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mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

122/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
A, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szabadidőpark létesítésével egyetért, arra a költségvetési tartalék terhére 350 
millió forintot biztosít.  
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2017. december 31. 
Felelős:  polgármester 
 
B, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez kisméretű többfunkciós rekortán 
pálya megépítésére. A megépíteni kívánt sportpálya beruházási költségének 
30%-át, maximum 15 millió forintot, mint önrészt a költségvetési tartalék 
terhére elkülöníti, sikeres pályázat esetén kifizeti. A 200.000.-Ft pályázati 
biztosíték forrása a költségvetési tartalék. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul a 3529 hrsz. 
alatti ingatlanon kisméretű többfunkciós rekortán sportpálya építéséhez. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert 
a pályázattal kapcsolatos feladatok megvalósítására.  
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2017. december 31. 
Felelős:  polgármester 

 

Tizenhatodik napirend:  
 
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 
Jónás Kálmán: Ez a levél így került-e kiküldésre, ahogyan megkapták? Az utolsó 
bekezdésben elírásra került az összeg.  
 
Dr. Sóvágó László: Igen, elírás történt.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, 
Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

123/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 
eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 
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Tizenhetedik napirend:  
 
Előterjesztés balesetveszélyes járdaszakaszok felújításáról. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, 
Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

124/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 
városi költségvetésben a balesetveszélyes járdaszakaszok felújítása pénzügyi 
keret terhére támogatja az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt felújítási 
munkálatok elvégzését. 
Felkéri a mb. jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2017. augusztus 15. 
Felelős:  mb. jegyző  

 

Kérdések:  
 
Marosi György Csongor: Az elmúlt napokban, hetekben látható a városban, hogy 
az E-on facsonkolásokat végzett és folyamatosan otthagyja az ágakat. Kéri, hogy 
lépjen a hivatal ebben az ügyben. Egyes helyeken már a fű is kiszáradt az otthagyott 
gallyak alatt.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Majoros Petronella: A pannók felől érdeklődik, a művész úr elfogadta-e az 
önkormányzat határozatát?  
 
Dr. Sóvágó László: Nem fogadta el. Úgy gondolja, az őszi első ülésig valami 
történni fog. De azt nem lehet tudni, hogy mi.  
 
Kocsis Róbert: A Hősök terén lévő burkolt felület folyamatosan hullajtja a 
díszburkolat darabokat. Mi ezzel a szándéka az önkormányzatnak? Iskolai 
rendezvényeken fogalmazták meg a szülők, hogy a Kossuthutca - Hőgyes utca 
kereszteződését továbbra sem találják biztonságosnak. Annak idején miért csak egy 
villogó sárga fény lett kihelyezve, miért nem lámpa? Feltételezi, hogy anyagi oka volt. 
Mennyibe kerülne lámpát kihelyezni abba a kereszteződésbe?  
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Dr. Sóvágó László: A következő testületi ülésig a műszaki bizottságnak meg kell 
vizsgálnia ezt a kérdést. Szemmel látható, hogy azért esik le a burkolat, mert nem 
megfelelően végezték a munkálatokat. Fölvetődik, hogy ezért ki a felelős.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Jónás Kálmán: A József Attila-Major utca kereszteződésénél többször felvetődött 
már zebra kialakítása. Készültek-e erre vonatkozó tervek? Van-e bármilyen 
előrelépés ezzel kapcsolatosan? Másik kérdése, a Pávai-tervvel kapcsolatos, 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által kiadott színes prospektus milyen döntés 
alapján lett kiadva, milyen pénzügyi forrásból lett finanszírozva, mennyibe került? 
Elszámolást kér erről.  
 
Dr. Sóvágó László: Tájékoztatni kellett valamilyen formában a lakosságot, ez végül 
így történt. A polgármesteri keretből lett finanszírozva.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A város idei költségvetése nem tartalmaz 
gyalogátkelőhelyek létesítésére vonatkozó költséget, így nem is kezdődhettek meg 
az előkészületek.  
 

Interpellációk:  
 
Máté Lajos: Tavaszi ülésen ő már interpellált a facsonkolásokkal kapcsolatosan, 
akkor úgy fogadta el a választ, hogy ez az ártalmas gyakorlat megszűnik a városban. 
Ez az állapot azóta sem szűnt meg, mindenféle egyeztetés nélkül végzi a munkát az 
E-On. Kéri a hivatalt, intézkedjen ebben az ügyben.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Kocsis Róbert: Felvetődött lakossági igényként, hogy az önkormányzat vizsgálja 
felül a kereszteződéseket a tekintetben, hogy az ott található bokrok, sövények 
mennyire korlátozzák a kilátást. Az sem helyes, hogy ilyenkor nyírják a fákat, 
bokrokat, de ilyenkor okoz problémát. A Hőgyes utca - Kossuth utca 
kereszteződésben is van két cserje, amelyek nagyon közel vannak az úttesthez és 
korlátozzák a kilátást. Javasolja, hogy a hivatal nézze meg a helyszínt.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.   
 
Marosi György Csongor: A Szilfákalján található kosárlabda pályának most volt 
garanciális bejárása. Mik voltak az eredmények és mikorra várható a problémák 
rendbetétele? Kéri továbbá a hivatalt, hogy lépjenek fel nagyobb szigorral a nyári 
időszakban nem megfelelő helyen parkolókkal szemben.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A mai napon volt a kivitelezővel az egy éves garanciális 
bejárás. Őbenne felmerült a kérdés, hogy a jelenlegi kerítés rögzítése az 
igénybevételnek megfelelő módszerrel történt-e, abban állapodtak meg a 
kivitelezővel, hogy a gyártótól egy állásfoglalást kérnek arra vonatkozóan, hogy 
elégséges-e az a fajta rögzítés, amit ők alkalmaztak. Amint meg lesznek az 
eredmények, akkor lehet megtudni, hogy a hivatalnak felmerül-e javítási költsége.   
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A képviselő-testület ülése 15.12 órakor befejeződött.   
 

K.m.f. 
 
 

 
      Dr. Sóvágó László      Dr. Korpos Szabolcs 
          polgármester                                                megbízott jegyző 
 

 


