
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. szeptember 7-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 megbízott jegyző; Lőrincz László gazdasági irodavezető; 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.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-
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 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 
csatlakozásra.” 
 
A képviselő-testület a kiosztott előterjesztés napirendre vételét 9 igen szavazat 
(Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 9 
fő vett részt); 
az így módosult 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:  
 

149/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2017. évi üzleti 
tervének módosítására. 
Előadó: vezérigazgató 
 
2. Előterjesztés önkormányzati bérlakások szanálásáról és a telek 
értékesítésére történők kijelöléséről.  
Előadó: VgNZrt. vezérigazgató  
 
3. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogáról történő 
lemondásért fizetendő pénzbeli térítésről.  
Előadó: VgNZrt. vezérigazgató  
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4. Előterjesztés szakember (költségelvű) lakás pályáztatás nélküli 
bérbeadására.  
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes  
 
5. Előterjesztés dr. Deme Szilvia gyermekfogorvos kérelméről.  
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes  
 
6. Előterjesztés Dr. Székelyné Dr. Bereczki Beáta I. számú háziorvosi 
körzet ellátó orvosának kérelmére.  
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes  
 
7. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum pótelőirányzat iránti kérelmével 
kapcsolatosan.  
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  
 
8. Előterjesztés a 0333 hrsz-ú önkormányzati út értékesítéséről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
9. Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának 
igényléséhez szükséges nyilatkozat módosításáról.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
10. Előterjesztés víziközmű vagyon 2018-2032 időszakra vonatkozó 
gördülő fejlesztési tervének meghatározására.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
11. Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Hajdúszoboszlón” című pályázat megvalósításával kapcsolatosan.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
12. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosítására – fakivágási keret 
megemelése céljából.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
13. Előterjesztés belterületi utak fenntartása keret megemeléséről.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
14. Előterjesztés a Duna zugban található közkifolyó 
megszüntetésére érkezett kérelemről.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
15. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
16. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.  
Előadó: polgármester  
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
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Első napirend:  
 
Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2017. évi üzleti tervének 
módosítására. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula, a Hungarospa Zrt. vezérigazgatója.  
 
Czeglédi Gyula: A júliusi adatokon alapul az előterjesztés, de a bizottsági ülésen 
már az augusztusi adatok egy része is ismert volt, melyekből látható, hogy tovább 
javultak a paraméterek. A mai napon érte őket a hír, hogy idén is sikerült a 
Hungarospa-nak elnyernie az „Év fürdője” címet, amely a vendégek szavazatain 
alapul. Nagyon örülnek neki, hiszen jelzi mind a tulajdonosi, mind a menedzsmenti 
oldalról a végzett munkát. Ezek a valós jelzések, nem pedig azok a szándékos, sok 
negatív tapasztalatot összegyűjtött észrevételek, melyeket az interneten lehet 
olvasni. A menedzsment a belső szabályzatot figyelembe véve a 
többletteljesítményből a dolgozók év végén megfelelő mértékben részesülni fognak.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést. Örülnek a szép eredményeknek. Az üzleti tervnek 
gazdasági kockázata az év hátralévő részére nézve nincsen.  
 
Németi Attila Sándor: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság elnöke 
betegsége miatt nem volt jelen a bizottsági ülésen, ezúton is jó egészséget kívánnak 
neki. A bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
 
Antalné Tardi Irén: A Felügyelő Bizottság is megtárgyalta az üzleti jelentést, gratulál 
a cégnek a szép eredményhez. Az eredmények túlszárnyalják a tervezett 
összegeket, így megvalósulhatnak a korábban pénzhiány miatt nem megvalósított 
fejlesztések. A FEB egyhangúlag támogatta az üzleti jelentést.  
 
Majoros Petronella: Az anyagban szerepel, hogy az AquaPalace élményfürdő 
tervezett bővítése érdekében vendéglátóhelyek esnek ki, melyeket pótolni fognak. 
Hány vendéglátóegységet érint ez a bővítés?  
 
Czeglédi Gyula: Öt vendéglátóegységet érint, ugyanilyen mennyiségben tervezik a 
visszapótlást.  
 
Jónás Kálmán: Örül az elhangzottaknak, különösen, hogy a dolgozók is részesülnek 
a többletteljesítményből. Kéri, hogy szóljon néhány szót Vezérigazgató Úr a mai 
üzemzavarról, melynek következtében nem nyitott ki a fürdő.   
 
Czeglédi Gyula: A tegnapi este folyamán az E-On oldalán a kábelen vezeték 
meghibásodás következett be, a trafó teljesen beégett. A munkálatok remélhetőleg 
befejeződnek a mai napon és a holnap reggeli nyitásnak nem lesz akadálya. Áram 
nélkül semmi nem működik. Úgy tűnik, a fürdő oldalán nincs károsodás. Az E-On-nál 
kezdeményezni fognak egy tárgyalást azzal kapcsolatosan, hogyan lehetne még 
biztonságosabbá tenni a fürdő és a város ellátását.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 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, Dr. Sóvágó 
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László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

150/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi üzleti és beruházási 
tervének jelen előterjesztés szerinti módosítását elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos  
Felelős:  vezérigazgató  

 

Második napirend:  
 
Előterjesztés önkormányzati bérlakások szanálásáról és a telek értékesítésére 
történők kijelöléséről.  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója.  
 
Nyéki István: A szanálásról és a telkek értékesítéséről szóló előterjesztés teljes 
mértékben illeszkedik a két évvel ezelőtt elfogadott lakáskoncepció-rendelethez.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság is megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést.  

 
Jónás Kálmán: Nagyon jó dolognak tartja, hogy végre elindult a folyamat és rendbe 
lehet tenni a bérlakás rendszert. Kéri, hogy a két határozati javaslatról külön 
szavazzanak. A második javaslatban az van, hogy értékesítésre kívánják kijelölni a 
területet. Meg kellene vizsgálni annak lehetőségét, hogy erre a telekre egy 20 
lakásos társasházat építsenek, túl jó helyen van a telek ahhoz, hogy eladják.  
 
Nyéki István: A határozati javaslat elfogadása nem zárja ki a Jónás képviselő úr által 
javasoltakat. A három telket össze kell vonni, a hátsó két telek önállóan nem 
alkalmas építési teleknek. A döntés önmagában nem jelent értékesítést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztés 1. pontját 11 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, Dr. 
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 11 fő vett részt); 
a 2. pontot 10 igen szavazat (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 tartózkodás (Jónás 
Kálmán) mellett (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta és a következő 
határozatokat hozta:  
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151/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 70. sz. (hrsz: 6000) tulajdonosa hozzájárul az 
épület elbontásához. A bontáshoz szükséges engedélyek beszerzésével 
és a bontás lebonyolításával megbízza a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt-t. 
A felmerülő költségeket a költségvetés tartalékának terhére biztosítja.  
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:  mb. jegyző 
 
152/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tulajdonában álló 5998, 5999, 6000 hrsz-ú beépítetlen telkeket 
összevonja. Az így kialakuló ingatlant értékesítésre kijelöli. A telekalakítási 
és értékbecslési feladatok elvégzésével a hivatal Gazdasági Irodáját bízza 
meg.  
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:  mb. jegyző 

 

Harmadik napirend:  
 
Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogáról történő lemondásért 
fizetendő pénzbeli térítésről.  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója.  
 
Nyéki István: Az előterjesztés a lakáskoncepció végrehajtása jegyében született. 
Nagyon leromlott állapotú épület más irányú hasznosítására nyílik lehetőség. A bérlő 
a pénzbeli térítéssel meg tudná oldani lakásproblémáját.   
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális 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, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

153/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hell 
Sándornak (sz. 1964. 04. 05., anyja neve: Szerepi Mária, lakcíme: 4200 
Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 3. sz.) a 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy 
Pál u. 3. sz. alatti lakásra fennálló határozatlan idejű bérleti szerződéséről 
történő lemondásért 1.800.000 Ft pénzbeli térítést fizet.  
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Hell Sándor tudomásul veszi, hogy a pénzbeli térítés elfogadásával a 
határozatlan idejű bérleti szerződése megszűnik, további követelése 
nincs.  
A pénzbeli térítést a költségvetés tartalékának terhére kell biztosítani.  
 
Határidő:  2017. szeptember 30.  
Felelős:   gazdasági irodavezető  

 

Negyedik napirend:  
 
Előterjesztés szakember (költségelvű) lakás pályáztatás nélküli bérbeadására.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 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, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

154/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
13/2017.(VII.06.) a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítési 
szabályairól, valamint a lakások bérleti díjairól szóló önkormányzati 
rendeletének 14. § (6) bekezdése alapján, annak megfelelően Kiss 
Mariann (szül: Debrecen, 1980.05.23. an: Nagy Mária Éva, 4200 
Hajdúszoboszló Wekerle u. 37. szám alatti lakos) Hajdúszoboszlói 
Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozója részére 
2017. október 01-től 2019. szeptember 30-ig - költségelvű bérleti díj 
megállapítása mellett - a Hajdúszoboszló, Isonzó u. 23. 4/14. szám alatti 
szakember lakás bérbeadását támogatja.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Határidő:  2017. október 01. 
Felelős:   vezérigazgató, egészségügyi, szociális irodavezető- 

helyettes 
 

Ötödik napirend:  
 
Előterjesztés dr. Deme Szilvia gyermekfogorvos kérelméről.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az előterjesztést. A bizottság meghallgatta a 
doktornő érveit. 

 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 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, Dr. Sóvágó 
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László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

155/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, 
hogy dr. Deme Szilvia (szül: Debrecen, 1974.04.05. an: Őry Piroska orvosi 
nyilvántartási száma: 57 091) gyermekfogorvos az egészségügyi 
alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2010. (XII.16.) 
önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében szereplő III. számú 
gyermekfogorvosi körzet praxisjogát megszerezze, valamint 
praxisengedély benyújtását kezdeményezze.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 
hogy Dr. Deme Szilvia – kérelmében leírtak alapján - 
munkavégzését/feladatát közalkalmazotti jogviszony alapján, a hatályos 
és ágazati jogszabályoknak megfelelően (Kjt., Kvhr.) – készült kinevezés 
és munkaköri leírásnak megfelelően lássa el.  A doktornő külön 
nyilatkozatát arról, hogy a Járóbeteg-Ellátó Centrummal, mint 
munkáltatóval létrejött közalkalmazotti munkaviszonyát 
megszünteti/megszűnik, a III. számú gyermekfogorvosi körzet praxisjogára 
nem tart igényt, tudomásul veszi.  
  
Egyben felhatalmazza a Képviselő-testület, a közbenső intézkedések 
megtételére a polgármestert, valamint végrehajtás tekintetében a 
Járóbeteg-Ellátó Centrum igazgató-főorvosát, mint az ellátás 
működtetőjét. 
 
Határidő:  2017. szeptember 30. 
Felelős:   mb. jegyző, irodavezető-helyettes, JEC igazgató-főorvos 

 

Hatodik napirend:  
 
Előterjesztés Dr. Székelyné Dr. Bereczki Beáta I. számú háziorvosi körzet ellátó 
orvosának kérelmére.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 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, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

156/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. számú 
felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi feladat-ellátási szerződését 
felülvizsgálta és az átvezetett módosításokkal elfogadja. Ezzel egyidejűleg 
a SANIS-MED Háziorvosi és Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társasággal 
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mint megbízottal fennálló 2013. március 21-én a 26/2013. (III.21.) Kt. 
határozattal elfogadott feladat-ellátási szerződés hatályát veszti.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a feladat-
ellátási szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2017. szeptember 15. 
Felelős:  mb. jegyző, irodavezető-helyettes 

 

Hetedik napirend:  
 
Előterjesztés a Bocskai István Múzeum pótelőirányzat iránti kérelmével 
kapcsolatosan.  

 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést.  

 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport 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, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

157/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakmai 
vélemények alapján a Bocskai István Múzeum részére 1 fő 2017. 
szeptember és december között megbízási szerződéssel történő 
foglalkoztatására 1 millió Ft pótelőirányzatot biztosít.  
A pótelőirányzat forrása a város költségvetésének „Beruházások, 
felújítások, pályázatok, tartalék” kerete. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  

 

Nyolcadik napirend:  
 
Előterjesztés a 0333 hrsz-ú önkormányzati út értékesítéséről. 
 
Németi Attila Sándor: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) és 1 
tartózkodás (Antalné Tardi Irén) mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
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158/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben 
hozzájárulását adja a hajdúszoboszlói 0333 hrsz-ú, 5578 m2 területű, 
önkormányzati út megnevezésű ingatlan értékesítéséhez Katona Imre 
részére.  
 
A Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ingatlan 
értékesítésének előkészítése érdekében kérelmezze a Közlekedési 
Felügyeletnél az önkormányzati út közforgalom elől el nem zárt magánúttá 
történő átminősítését, a hatóság által hozott határozat alapján a 
szükséges rendeletmódosítást készítse elő, illetve ingatlanforgalmi 
szakértőt kérjen fel a forgalmi érték megállapítására. Az önkormányzati út 
átminősítési eljárása során felmerült összes költség a kérelmezőt terheli. 
 
Határidő:  2017. október 31. 
Felelős:   mb. jegyző 

 

Kilencedik 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, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

159/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
116/2017.(VI.15.) 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 az Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére a helyi közlekedés 
működtetéséhez 2016. évben összesen nettó 18.664.000,- Ft összegű 
saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást 
nyújtott. 
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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 

 

Tizedik napirend:  
 
Előterjesztés víziközmű vagyon 2018-2032 időszakra vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervének meghatározására. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést.  
 
Németi Attila Sándor: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság is 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, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

160/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező, 2018-2032. évekre szóló, az 
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás (vízmű-rendszer kódjai: 11-
05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) Gördülő Fejlesztési Tervét – 
beruházások - elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
nyilatkozatok megtételére, egyben felhatalmazza a Hajdúkerületi és Bihari 
Víziközmű Szolgáltató Zrt-t a terv Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalnak történő benyújtására jóváhagyás végett. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező, 2018-20312 évekre szóló, az 
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás (vízmű-rendszer kódjai: 11-
05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) Gördülő Fejlesztési Tervét – 
felújítások, pótlások – elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Zrt-
t –mint a terv benyújtásáért felelőst - a terv Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalnak történő benyújtására jóváhagyás végett. 
 
Határidő:  2017. október 02. 
Felelős:   polgármester, mb. jegyző, HBVSZ Zrt. elnök-igazgató 
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Tizenegyedik napirend:  
 
Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című 
pályázat megvalósításával kapcsolatosan. 
 
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, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
11 fő vett részt) és a következő határozatokat hozta:  
 

161/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

116/2016. (VII.07.) számú határozatát az alábbiak szerint egészíti ki: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 

a TOP-3.1.1-15 azonosító számú, a Területi Operatív Program keretében 

benyújtott „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című 

TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosító számú pályázat megvalósítását 

457.913.475,- Ft összegű teljes költséggel - 427.913.475,-Ft összegű 

elszámolható költséggel és megítélt támogatás mellett – 30 M Ft pénzügyi 

saját forrás biztosítását a 2017. évi költségvetés 1. sz. melléklet 

tartalékok, pályázati tartalékok terhére.  

 

A projekt megvalósítási helyszíneinek címe és helyrajzi számai: 

 
Helység Közterület Helyrajzi 

szám 

Hajdúszoboszló Külterület 

(útburkolat, 

ingatlan) 

02, 

0640/3 

Hajdúszoboszló Dózsa György 

út, Puskin utca 

892 

Hajdúszoboszló Dózsa György 

út, Puskin utca 

896 

Hajdúszoboszló Rákóczi utca 897 

Hajdúszoboszló Erzsébet utca 973/3 

Hajdúszoboszló Erzsébet utca 973/4 

Hajdúszoboszló Erzsébet utca 973/5 

Hajdúszoboszló Belterület (Ady 

Endre utca – 

járda) 

1274 

Hajdúszoboszló Belterület (Ady 

Endre utca – 

járda) 

1276 

Hajdúszoboszló Kenézy utca 1590 

Hajdúszoboszló Kálvin tér 2292 

Hajdúszoboszló Gönczy Pál utca 2294 

Hajdúszoboszló Hősök tere 2471/1 
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Hajdúszoboszló Tessedik Sámuel 3314 

Hajdúszoboszló Ipartelep 3337/13 

Hajdúszoboszló Fürdő utca 3520 

Hajdúszoboszló Debreceni út 

(MOL) 

3530/2 

Hajdúszoboszló Debreceni út, 

ingatlanok 

3534/1 

Hajdúszoboszló Debreceni út, 

ingatlanok 

3534/2 

Hajdúszoboszló Debreceni út, 

ingatlanok 

3534/3 

Hajdúszoboszló Debreceni út 

(járda, 

útburkolat) 

3534/5 

Hajdúszoboszló Debreceni út 

(járda, 

útburkolat) 

3535 

Hajdúszoboszló Debreceni út 

(járda, 

útburkolat) 

3536 

Hajdúszoboszló Szilfákalja 3537 

Hajdúszoboszló Dózsa György 

út, Puskin utca 

5805 

Hajdúszoboszló Hősök tere 5806 

Hajdúszoboszló Dózsa György 

út 

6155/1 

Hajdúszoboszló Dózsa György 

út 

6208 

Hajdúszoboszló Bajcsy-

Zsilinszky utca 

6238 

Hajdúszoboszló Belterület 6156/1 

 

A Képviselő-testület felkéri a mb. Jegyzőt a 2017. évi költségvetési 

rendelet vonatkozó módosításának előkészítésére és előterjesztésére. 

 

Határidő:  támogatási szerződés szerint 

Felelős:  mb. jegyző, polgármester 

 
162/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
118/2017. (VI.15.) számú határozatát az alábbiak szerint egészíti ki: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Területi 
Operatív Program keretében benyújtott „Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Hajdúszoboszlón” című TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosító számú 
pályázat megvalósításához szükséges ingatlanszerzésre és 
telekalakításra elkülönített 18 M Ft összegből  9,4529 MFt az önerő 
mértéke - 8,5471 MFt támogatás mellett – mely a 117/2017. (VI.15.) 
számú határozatban rögzített mindösszesen 30 Mft összegű saját forráson 
belül, de külön költségvetési soron biztosítja.   
 
A Képviselő-testület felkéri a mb. Jegyzőt a 2017. évi költségvetési 
rendelet vonatkozó módosításának előkészítésére és előterjesztésére. 
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Határidő:  támogatási szerződés szerint 

Felelős:  mb. jegyző, polgármester 

 

Tizenkettedik napirend:  
 
Előterjesztés pénzügyi forrás biztosítására – fakivágási keret megemelése 
céljából.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
az alábbi módosító javaslatot fogadta el egyhangúlag: a fakivágási keretet 3 millió Ft-
ról 5 millió Ft-ra emeljék és ez ne csak fakivágásra, hanem pótlásra is vonatkozzon.  
 
Németi Attila Sándor: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta a 
módosított előterjesztést és támogatta.  

 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 11 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, Dr. 
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

163/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
a 2017. évi városi költségvetés fakivágási keretének 5 millió Ft-tal történő 
megemelését a 2017. évi városi költségvetés tartalékkerete terhére.  
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:  polgármester, mb. jegyző 

 

Tizenharmadik napirend:  
 
Előterjesztés belterületi utak fenntartása keret megemeléséről. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (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 
tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  
 

164/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata támogatja a 2017. évi városi 
költségvetés belterületi utak fenntartási keretének 3 millió Ft-tal történő 
megemelését, a 2017. évi városi költségvetés tartalékkerete terhére. 
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
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Tizennegyedik napirend:  
 
Előterjesztés a Duna zugban található közkifolyó megszüntetésére érkezett 
kérelemről. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot. 

 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

165/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
a Duna zugban található közterületi közkifolyó kizárását a vezetékes 
ivóvíz hálózatról mindaddig, míg az Önkormányzatnak közkifolyó 
biztosítási kötelezettsége nem lép fel újból az érintett területen.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   mb. jegyző, HBVSZ Zrt. hajdúszoboszlói üzemigazgató 

 

Tizenötödik napirend:  
 
Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a polgármester szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (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) 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

166/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 
fordulójához és a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerhez (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
való csatlakozást támogatja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati 
rendszerhez való csatlakozási nyilatkozat és az ezzel összefüggő 
dokumentumok aláírásával.  
 
Határidő:  folyamatos, 2018. augusztus 31. 
Felelős:   mb. jegyző, irodavezető-helyettes 
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Tizenhatodik napirend:  
 
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 
Dr. Sóvágó László: A Szabadtéri Színpad közbeszerzési eljárása lezajlott, a 
bizottság javaslatára eredménytelennek nyilvánították. A szakértők által kiszámolt 
költségnél lényegesen magasabb áron akadt csak vállalkozó. 11 jelentkező volt. Újra 
kiírják a közbeszerzést, ezért csúsznak a határidők. Ez egyébként választ ad arra, – 
az egyébként jogos „álomra” – hogy nagyobbat, különbet kellene építeni.  
 
Jónás Kálmán: Megfordult a fejében, hogy a mostani állapotot kellene fenntartani és 
az erre eltett pénzhez lehetne „gyűjteni” a következő évi költségvetésben. Érdemes 
lenne újra átgondolni, hogy ne az 1000 fős színpadot építsenek, nagyon kevésnek 
tartja egy 24.000 fős város és ugyanennyi turista számára egy ekkora színpad. Egy 
év csúszással lehetne egy, a városhoz méltó méretű színpadot építeni. A két ülés 
közötti események között nem szerepel a város 5 milliárdos támogatásáról semmi, 
illetve a vasúti fejlesztés anyaga sem. Érdemes lenne ezeket is az anyagba tenni.  
 
Dr. Sóvágó László: Be lehetett volna tenni, de annyit szóltak már erről, volt 
sajtótájékoztató is a témákban, kiadványokban is szerepelt. Ez a tájékoztató 
egyébként a képviselőknek szól.  
 
Majoros Petronella: Az Aqua Palace bővítéséhez szükséges tervezési költséggel 
már számol a Hungarospa Zrt. Miután a város jelentős összeget nyert ezen a 
pályázati kiíráson, érdeklődik, hogy milyen ütemben tervezhető az elképzelésnek a 
kivitelezése, lehet-e tudni bármit a finanszírozásról?  
 
Dr. Sóvágó László: Írt egy levelet a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, azt ígérték, 
hogy szeptemberben elmondják, mi fog történni. Ami hivatalos, annál többet egyelőre 
nem lehet tudni.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (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 
tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  
 

167/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés 
közötti eseményekről szeptember hónapban adott tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 

Kérdések:  
 
Jónás Kálmán: Polgármester Úrhoz intézi kérdését. Közismert tény, hogy a 
debreceni sajtótájékoztatón Hajdúszoboszló nem képviseltette magát. Úgy gondolja, 
hogy elvárható az, hogy a várost képviselje valaki. Nem azt várja el, hogy 
Polgármester Úr vagy Alpolgármester Úr vegyen részt, de bárkit ki lehetett volna 
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jelölni. Ezt megengedhetetlennek tartja. Ma megkapta a NIF Zrt-től azt a meghívót, 
amelyet 21-én postáztak Polgármester Úr címére és a 28-i, vasútállomáson tartandó 
alapkőletételre hívták. Ezen sem vettek részt. Ez egy 70 milliárdos projekt, a város 
közlekedését is érinti. Ez nem megengedhető. Kéri, hogy a következő, hasonló 
rendezvényen vegyenek részt.  
 
Dr. Sóvágó László: Kérdést csak önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben lehet 
feltenni. Ez nem olyan kérdés. Többen joggal voltak távol, a sajtótájékoztatót két 
nappal korábban szervezték, őket meg sem kérdezték az időpontról. A másikkal 
kapcsolatosan ő nem kapott meghívót, el sem jutott hozzá. Úgy gondolja, nem az a 
lényeg, hogy a polgármester elmegy-e egy sajtótájékoztatóra, sokkal inkább az, hogy 
mi történik a vasút felújításával. Amellett, hogy megköszöni a felújítást, elmondja, 
hogy például a lakosság azon igényét, hogy aluljáró vagy felüljáró épüljön, nem 
vették figyelembe, szintbeli kereszteződés lesz, más településeken nem így van. 
Nem kapott választ a lakosság arra, hogyan lesz megoldva a közlekedés a felújítás 
alatt. Ezekkel kellene foglalkozni. Azzal egyetért, hogy a várost érintő 
sajtótájékoztatón, rendezvényen valaki mindig képviselje a várost.  
 

Interpellációk:  
 
Jónás Kálmán: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. A dűlőutak helyzetéről 
kér a következő ülésre egy tájékoztatást, milyen dűlőket, milyen pénzügyi forrásból 
sikerült felújítani. A Bánomkertet érintő fejlesztésekről szintén kér egy anyagot. 
Továbbra sem tudnak részt venni ezen anyagok előkészítő munkáiban, mivel 
Polgármester Úrék nem hívják őket egyeztetésekre.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
A képviselő-testület ülése 14.45 órakor befejeződött.  
 

K.m.f. 
 
 

Dr. Sóvágó László      Dr. Korpos Szabolcs  
    polgármester                                    megbízott jegyző 
 


