
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. júni-
us 14-én 14.00 órakor a Városháza Pávai Vajna Ferenc termében kezdődött nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jó-
nás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János képviselők, Dr. Korpos Szabolcs 
jegyző; Dr. Sléder Tamás aljegyző; Lőrincz László gazdasági irodavezető; Varga Imre 
humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes; Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési 
irodavezető-helyettes; Kunkliné Dede Erika egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes; 
Fehér Adrienn technikus; Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető; valamint érdeklődő állam-
polgárok. 
 
Holoda Attila alpolgármester 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 két előterjesztés napirendre vételéről kell 
szavaznia a képviselő-testületnek:  

 Egyéni képviselői indítvány Lengyel-Magyar Barátság Napjának 2020. évi megren-
dezéséről;  

 Előterjesztés Árpád-zug tulajdonjog rendezésére.  
 
A képviselő-testület az egyéni képviselői indítvány napirendre vételét 11 igen szavazat 
(Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz Já-
nos, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntés-
hozatalban 11 fő vett részt);  
Árpád-zug tulajdonjog rendezéséről szóló előterjesztés napirendre vételét 11 igen szava-
zat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 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 11 fő vett részt);  
a meghívóban szereplő napirendet 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a kö-
vetkező határozatot hozta:  
 

97/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND:  
 
1. Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására. 
Előadó: jegyző 
 
2. Előterjesztés városi sportkoncepció elfogadására. 
Előadó: bizottsági elnök, humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
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3. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum drog-
stratégia 2018-2020. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
4. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum egyes alapdokumentumainak 
módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés a 0116/3 hrsz-ú ingatlan rendezésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
7. Előterjesztés köztisztviselők javadalmazásáról. 
Előadó: polgármester 
 
8. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
9. Előterjesztés Árpád-zug tulajdonjog rendezésére.  
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
10. Egyéni képviselői indítvány Lengyel-Magyar Barátság Napjának 2020. 
évi megrendezéséről. 
Előadó: indítványozó képviselő 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés szociális telek igényléséről. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
2. Javaslat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyve-
zetőjére. 
Előadó: polgármester 

 

Első napirend:  
Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést, elfogadta egy tartózkodással. A program igen terjedelmes anyag, ajánlja 
mindenkinek a figyelmébe. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mel-
lett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  
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98/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esély-
egyenlőségi Programot elfogadja, annak intézkedési tervében megjelölt célok vég-
rehajtásával egyetért.  
 
Határidő: 2018. június 27., felülvizsgálatra: 2020. december 31. 
Felelős: jegyző 

 

Második napirend:  
Előterjesztés városi sportkoncepció elfogadására. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag támogatta. Egy kiegészítéssel élt a bizottság: a fejlesztések, elképzelések meg-
valósítása során a sportturisztikai szempontokat is vegye figyelembe a város. Ez egy ke-
retrendszer, bármikor lehet hozzátenni.  
 
Jónás Kálmán: Köszöni az anyagot az előkészítőknek. Egy dolgot emel ki: a Gázláng-
pálya újraélesztését fontosnak tartja. Jelen pillanatban a Hajdú Camping szabadidő köz-
ponttá alakításával sem lesz korlátlanul használható „dühöngő” a lakosság részére, ezért 
a Gázláng-pályát javasolja kialakítani e célra.  
 
Majoros Petronella: A koncepció 2024-ig öleli fel a város sportéletét. Az anyag a helyi 
sportélet struktúráját mutatja be és kiemelt hangsúlyt kap az anyagban a tehetséggondo-
zás és a szabadidő sport is. Ezzel szemben az egészségkárosultak, fogyatékkal élők spor-
tolási lehetősége nem megoldott a városban, erről nem is szól a koncepció. A jövőben elő-
térbe kell helyezni ezt a területet, eszközbeszerzéssel, pályázati lehetőségekkel is. Kéri 
ezt a részt is beemelni a koncepcióba.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mel-
lett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  
 

99/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a mellék-
letben kiadott Hajdúszoboszló Város Sportkoncepcióját.  
 
Határidő: 2018. 06. 14., illetve folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 

Harmadik napirend:  
Előterjesztés Hajdúszoboszlói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum drogstratégia 2018-
2020. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Sajnos meglévő, a városban fennálló problé-
máról van szó. Igen alapos anyagot kaptak, nyomtatott formában is, amit megköszön. A 
feladatok le vannak fektetve, határozott iránymutatást ad a tennivalókhoz.  
 



4 

Majoros Petronella: A drogstratégia a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet. A 
hajdúszoboszlói helyzet közepesnek mondható. Nagyon fontos a megelőzés, ez az anyag 
kellő képet ad az intézményi, szakemberi háttérről. A kormány is igyekszik élére állni a 
prevenciónak, ez év szeptemberétől minden iskolában és óvodában kötelezővé teszik 
szociális munkás jelenlétét, a drogstratégia fontos pillérévé válnak ők. Gratulál az anyag 
készítőinek.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 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 el-
lenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határo-
zatot hozta:  
 

100/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a mel-
lékletben szereplő Hajdúszoboszlói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum helyi 2018-
2020-ra vonatkozó drogstratégiáját és középtávú cselekvési tervét. 
 
Határidő:  2018. június 22. 
Felelős:  KEF elnök/alelnök, egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 

Negyedik napirend:  
Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum egyes alapdokumentumainak módosításá-
ra. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Varga Tamás JEC igazgató.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A Járóbeteg-Ellátó Centrum számos rész-
szabályozót aktualizált, többek között az SZMSZ-t, a Kollektív Szerződést és az ügyeleti 
rend szabályozása is aktualizálásra került. Amennyiben elfogadásra kerül az előterjesztés, 
az ügyeleti rend pályázati kiírásának megteremtődnek a feltételei.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mel-
lett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  
 

101/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a mel-
lékletben szereplő Járóbeteg-Ellátó Centrum egységes szerkezetű Szervezeti és 
Működési Szabályzatát és a Kollektív Szerződését (6 db mellékletével együtt).  
Ezzel egyidejűleg a jelenleg hatályos SZMSZ és Kollektív Szerződés hatályát 
veszti.  
 
Határidő: 2018. június 22. 
Felelős: jegyző, JEC igazgató-főorvos 

 

Ötödik napirend:  
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Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mel-
lett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  
 

102/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter 
és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, Magyarország 2018. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és az I. 10. 
pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatása keretében 5 M Ft rendkívüli szociális támogatásra pályázat benyújtá-
sát támogatja.  
 
Határidő:  2018.augusztus 15. folyamatos 
Felelős:  jegyző, irodavezető-helyettes 

 

Hatodik napirend:  
Előterjesztés a 0116/3 hrsz-ú ingatlan rendezésére. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mel-
lett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  
 

103/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzá-
járulását adja ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő 0116/3 hrsz-ú ingatlan legelő területét a szomszédos 0119/1 és 0119/2 hrsz-ú 
ingatlanok tulajdonosa H. Fekete László kaszálás céljából használja. A használati 
idő határozatlan időtartamú 30 napos felmondási idő kikötése mellett azzal, hogy a 
Használatba vevő köteles a területet rendszeresen lekaszálni és a területet gon-
dozni, karbantartani. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírásá-
ra. 
 
Határidő:  2018. július 31. 
Felelős:  jegyző 
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Hetedik napirend:  
Előterjesztés köztisztviselők javadalmazásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mel-
lett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  
 

104/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az illetményalap 
változatlansága miatt a hivatal vonatkozásában 17 523 E Ft-ot, az önkormányzat 
vonatkozásában 2741 E Ft-ot különít el a dolgozók jutalmazására, járulékaikkal 
együtt az általános tartalék terhére.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Nyolcadik napirend:  
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 
Jónás Kálmán: Az előterjesztés melléklete a Városgazda vezérigazgatójának levele. Ez is 
része a tájékoztatónak?  
 
Dr. Sóvágó László: Igen. Elfogadja Vezérigazgató Úr javaslatát. Javasolja, hogy a város-
fejlesztési, mezőgazdasági bizottság vizsgálja meg a leírtakat.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mel-
lett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  
 

105/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 
eseményekről június hónapban adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Kilencedik napirend:  
Előterjesztés Árpád-zug tulajdonjog rendezésére.  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mel-
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lett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  
 

106/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
a Hajdúszoboszló, Árpád zugban található 4987/1 hrsz-ú, közterület megnevezésű 
ingatlanban lévő tulajdonosok tulajdoni hányadának megvásárlásához:  
- Ónadi Csaba Attila           tulajdoni hányad: 2/72-ed  vételár: 30.000,-Ft 
- Ónadi Gyula                     tulajdoni hányad: 2/72-ed vételár:  30.000,-Ft 
- Hedrichné Ónadi Ildikó     tulajdoni hányad: 2/72-ed vételár:  30.000,-Ft 
- Ónadi József örökösei részére a hagyatéki tárgyalás lefolytatását köve-
tően a 6/72-ed tulajdoni hányad után összesen 90.000,-Ft vételár. 
 
Az ingatlanrész vásárlás a Költségvetési tartalék terhére történik. A Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 

 
Határidő:  2018. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 

Tizedik napirend:  
Egyéni képviselői indítvány Lengyel-Magyar Barátság Napjának 2020. évi megren-
dezéséről. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag támogatta. Történtek már lépések ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatosan, a 
pozitív döntés mindenképpen fontos lesz a magyar-lengyel kapcsolatok elmélyítésében.  
 
Kanizsay György Béla: Legutolsó információja az, hogy ezt a rendezvényt a jövőben me-
gyei szintre kívánják emelni. Több település is jelezte szándékát a megrendezést illetően, 
amennyiben 2020-ban nem nyeri el Hajdúszoboszló a megrendezést, úgy 2022-ben is 
lehet pályázni a kidolgozott programmal.  
 
Dr. Sóvágó László: Ő nem ellenzi, helyesnek tartja, de azt szeretné tudni, hogy miből és 
ki fizeti ezt.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mel-
lett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  
 

107/2018. (VI. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is kiemel-
ten fontosnak tartja a lengyel-magyar kapcsolatok fenntartását, illetve egyetért az-
zal, hogy mindent eszközt meg kell ragadni ezen cél további fejlesztéséért. Első 
lépésként a Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy – számunkra kedvező döntés 
esetén – helyszínt kíván biztosítani a Lengyel-Magyar Barátság Napjának 2020. 
évi megrendezéséhez. Második lépésben támogatja, hogy kidolgozásra kerüljön 
az általunk tervezett programcsomag – mint egyfajta „pályázati anyag” -, mely a 
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rendezési jogról szóló döntés előtt megküldésre kerül az előterjesztésben megha-
tározott személyek számára. 
 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős:  jegyző 

 

Kérdések:  
 
Jónás Kálmán: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Korábban határoztak közvilágítást 
érintő kérdésekben. Van-e valami előrelépés a Jázmin és a Liliom utca összeköttetésénél 
a lámpák felállításával kapcsolatosan?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az ajánlatkérési eljárás most van folyamatban. Konkrétumokról 
még nem tud beszámolni. Türelmet kér ezzel kapcsolatosan.  
 

Interpellációk:  
 
Jónás Kálmán: Több lakossági megkeresést kapott a Tesco buszjáratával kapcsolatosan, 
hogy legalább napi egy járat közlekedjen. Megkereste levélben a Tesco illetékes osztályát, 
de sajnos nem kapott pozitív választ. Indítványozza Polgármester Úrnál, hogy ő lépjen fel 
ezzel az üggyel kapcsolatosan, legyen visszaállítva ez a járat.  
 
Dr. Sóvágó László: Semmi akadályát nem látja, hogy az ott lévő cégek vezetőit megkér-
dezze, mi ennek az oka.  
 
Kocsis Róbert: A Bocskai utcán a sövény nincs levágva. A múzeum oldalában okoz ez 
nagyobb problémát. A katolikus egyház előtt levágták, de azt követően végig az utcán na-
gyon megnőtt a sövény. Célszerű lenne a Múzeumok Éjszakája rendezvény napjáig le-
vágni. Hasonló probléma van a Baross utca és a Rákóczi utca kereszteződésénél, akadá-
lyozza a közlekedést. Intézkedést kér ebben.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Intézkedni fognak.  
 
A képviselő-testület 14.30 órától zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv 
készült.   
 

K.m.f. 
 
 

 
Dr. Sóvágó László      Dr. Korpos Szabolcs  
    polgármester                                              jegyző 


