
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. júli-
us 5-én 14.00 órakor a Városháza Pávai Vajna Ferenc termében kezdődött nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Ho-
loda Attila, Jónás Kálmán, 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 irodaveze-
tő-helyettes; Kunkliné Dede Erika egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes; Fehér 
Adrienn technikus; Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető; valamint érdeklődő állampolgárok. 
 
Majoros Petronella képviselő 14.20 órakor érkezett. 
Kanizsay György Béla képviselő 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 három előterjesztés napirendre vételéről kell 
szavaznia a képviselő-testületnek: 

 Előterjesztés díszpolgár temetési költségeinek biztosítására; 

 Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről; 

 Előterjesztés önkormányzati utak ideiglenes használatáról; 
valamint a 17. sz. előterjesztést visszavonta az előterjesztő, így az lekerül napirendről.  
 
A képviselő-testület a díszpolgár temetési költségeinek biztosításáról szóló előterjesztés 
napirendre vételét 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
(a döntéshozatalban 10 fő vett részt);  
a belterületbe vonási kérelemről szóló előterjesztés napirendre vételét 8 igen (Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 2 nem (Antalné Tardi Irén, Németi Attila Sándor) sza-
vazat mellett támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt);  
az önkormányzati utak ideiglenes használatáról szóló előterjesztés napirendre vételét 10 
igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, 
Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, 
Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 
10 fő vett részt); 
a meghívóban szereplő napirendet 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nél-
kül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

110/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi munkájáról (Hajdúszoboszlói Katasztró-
favédelmi Örs). 
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Előadó: Dr. Nagy Imre tü. ezredes, kirendeltségvezető 
 
2. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
3. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékeny-
ségéről és terveiről (2017. évről). 
Előadó: jegyző 
 
4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére pótelőirányzat biz-
tosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés alapítványok támogatására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés a városi köztemetőben található sír védetté nyilvánítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás beindításáról és 
működtetéséről. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan kisajátításáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
9. Előterjesztés az Rácz F. u. 92. szám alatti ingatlan rendezésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
10. Előterjesztés a Sportpark kiegészítő beruházásáról. 
Előadó: jegyző 
 
11. Előterjesztés klímastratégia kidolgozására vonatkozó pályázat beadásáról. 
Előadó: jegyző 
 
12. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások módosítására. 
Előadó: jegyző 
 
13. Előterjesztés a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és dí-
jakról szóló 10/1996. (V. 30.) Ör. számú rendelet módosítására. 
Előadó: jegyző 
 
14. Előterjesztés rendelet felülvizsgálatra – a települési szilárd hulladékról szóló 
önkormányzati rendelet módosítására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
15. Előterjesztés költségvetési keretek közötti átcsoportosítással és többletforrás 
biztosításával kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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16. Előterjesztés az óvoda konyha infrastrukturális felújítására vonatkozó pályá-
zatról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
17. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2019. évi mértékével kapcsolatosan. 
Előadó: aljegyző 
 
18. Előterjesztés a „csónakázó tó” egy részének nyilvánossá tételéről. 
Előadó: polgármester 
 
19. Előterjesztés a Szent István park körüli területek átépítéséről. 
Előadó: polgármester 
 
20. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal észrevételéről. 
Előadó: polgármester 
 
21. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról. 
Előadó: polgármester 
 
22. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
23. Előterjesztés önkormányzati utak ideiglenes használatáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
24. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. 
Előadó: városi főépítész  
 
25. Előterjesztés díszpolgár temetési költségeinek biztosítására.  
Előadó: polgármester  
 
26. Válasz interpellációra sövény metszése és kilátást akadályozó növényzettel 
kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására. 
Előadó: polgármester 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
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Első napirend: 
Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi munkájáról (Hajdúszoboszlói Katasztrófa-
védelmi Őrs). 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Nagy Imre tű. ezredes, Debrecen KvK. vezető, illetve 
Lakóczi Sándor parancsnok, a Hajdúszoboszlói Tűzoltó Őrs vezetője. 
 
Dr. Nagy Imre: Az írásos anyaghoz bővebb kiegészítése nincs. Megköszöni a városnak a 
tavalyi évben nyújtott támogatását. A katasztrófavédelmi őrs betöltötte azt a rendeltetést, 
amit be kell, hogy töltsön, szolgálta az itt élő emberek biztonságát. 
 
A képviselő-testület a beszámolót 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nél-
kül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

111/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Debreceni Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul 
veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Második napirend: 
Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására. 
 
Antalné Tardi Irén: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyal-
ta a napirendet és 1 tartózkodás mellett támogatta.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Ho-
loda Attila, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett támogatta (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő rendeletet alkotta: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2018. (VII. 05.) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.25.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről - az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény vég-
rehajtásáról a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2018. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Ma-
gyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és fel-
hatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
foglalt feladatkörében eljárva - az önkormányzat szervezeti és működési szabályza-
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táról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § 
(3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociá-
lis Bizottsága egyetértésével -  
a következőket rendeli el: 

 

I. FEJEZET 

A rendelet hatálya 

 

1. § 
 

A 2018. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2. § (1) bekezdése az alábbira 
változik: 
 
(1) „A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés főösszegét 7.606.260 E Ft-ban, a 
bevételek és kiadások egyenlegét 
    4.706.628 E Ft működési célú bevétellel, 
    4.760.064 E Ft működési célú kiadással és 
    -  124.474 E Ft működési egyenleggel, valamint 
 
     1.293.559 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 
               2.358.219 E Ft felhalmozási célú kiadással és 
            -  1.552.637 E Ft felhalmozási egyenleggel,  
fogadja el.” 
 
(2) Az eredmény - 1.606.073 E Ft, melynek forrása a 2017. évi pénzmaradvány. 
 

2. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től a 
2018. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 

 

Harmadik napirend: 
Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről 
és terveiről (2017. évről). 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület a beszámolót 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nél-
kül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

112/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 
Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről készített beszá-
molót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: társulási elnök, társulási titkár 
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Negyedik napirend:  
Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére pótelőirányzat biztosításá-
ra. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 
igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett elfogadta azt.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvá-
gó László) és 2 nem (Jónás Kálmán, Kocsis Róbert) szavazat mellett, tartózkodás és el-
lenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határo-
zatot hozta:  
 

113/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakmai vélemé-
nyek alapján a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére az élő közvetítéseket se-
gítő, külső helyszínről is bejelentkezni képes LiveU eszköz megvásárlásához 2,3 
Millió Ft pótelőirányzatot biztosít. 
A pótelőirányzat forrása a város költségvetésének „Dologi tartalék az intézmények 
részére” kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, intézményvezető 

 

Ötödik napirend:  
Előterjesztés alapítványok támogatására. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 100-
100.000.- Ft támogatást javasol mindkét alapítványnak. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsá-
nyi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté La-
jos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatokat hozta:  
 

114/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajdúszoboszló 
Város 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. 
sz. melléklet 11/M sora terhére 100.000 Ft összeggel támogatja a Hajdúszoboszlói 
Fazekasházért Alapítvány 2018. évi programjait. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős: jegyző 

 
115/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajdúszoboszló 
Város 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. 
sz. melléklet 11/M sora terhére 100.000 Ft összeggel támogatja a Hajdúszoboszlói 
Mentőalapítvány eszközbeszerzését.  
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Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  jegyző 

 

Hatodik napirend:  
Előterjesztés a városi köztemetőben található sír védetté nyilvánítására. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsá-
nyi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté La-
jos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

116/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a 
köztemetőről és temetkezési rendjéről szóló 14/2000. (X.19.) rendelete 8. § (3) 
bekezdésre, a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság véleménye alapján Szabó 
István hajdúszoboszlói lovas huszártiszt sírját (köztemető I/a. parcellájának 17. 
sorában található 22. sírhely) védett sírhellyé nyilvánítja. 
 
Határidő: 2018. július 5., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző, vezérigazgató 

 

Hetedik napirend:  
Előterjesztés óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás beindításáról és működ-
tetéséről. 
 
Antalné Tardi Irén: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyal-
ta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Új, kötelező feladatot kap a járásszékhely 
önkormányzata. A következő tanévtől óvodában, iskolában szociális segítő szolgáltatást 
kell nyújtani. Központi normatíva is járul a feladathoz, később válik nyilvánvalóvá ennek 
összege. A javaslat 6 fő bérének és járulékainak fedezetére szolgál. Most csak az előké-
szítő munkára tesznek javaslatot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsá-
nyi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté La-
jos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

117/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. szeptember 01-től, mint járásszék-
hely települési önkormányzat a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és 
Gyermekjóléti Központja által a járás valamennyi településén, az óvodai és iskolai 
szociális segítő szolgáltatást biztosítja, a megfelelő  személyi és tárgyi feltételek-
kel, a központi jogszabályokban meghatározott támogatás erejéig.  
 
Határidő: 2018. szeptember 01. 
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Felelős: jegyző, irodavezető-helyettes 
 

Nyolcadik napirend:  
Előterjesztés Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan kisajátításáról. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta.  
 
Jónás Kálmán: Nem derül ki az anyagból, hogy milyen szélesítésre kerül sor?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A rendezési terv szabályozási terve tartalmazza, hogy a Pávai 
Vajna utcának szélesítése egy szakaszon előirányzott, a Bródy Sándor és Gábor Áron 
utcák között. Ez egy sarki ingatlan, 1/2 része már az önkormányzaté, a másik részét vásá-
rolná meg most.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsá-
nyi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté La-
jos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

118/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
a Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 44. szám alatti 2500 hrsz-ú ingatlan 3/6-od tulaj-
doni hányadának kisajátításához 9.194.000,- Ft vételáron a Méltányossági Kisajá-
títási Alap terhére. Vevő a vételárat egy összegben, az adásvételi szerződés alá-
írását követő 8 fizeti meg eladó részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pol-
gármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határidő:  2018. szeptember 30. 
Felelős:  jegyző 

 

Kilencedik napirend:  
Előterjesztés az Rácz F. u. 92. szám alatti ingatlan rendezésére. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsá-
nyi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté La-
jos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

119/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
a Hajdúszoboszló, Rácz F. u. 92. szám alatti 7642/129 hrsz-ú ingatlan értékesíté-
séhez Lajtos Ferenc Rácz F. u. 90. szám alatti lakos részére az alábbi feltételek-
kel: 
- az ingatlan eladási ára: bruttó 2.370.000,-Ft 
- a vételárat vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg, egy ös--
szegben fizeti meg az eladó részére 
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- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata hozzájárulását adja, hogy a vevő a 
7642/129 hrsz-ú ingatlant összevonja a saját tulajdonában lévő 7642/89 hrsz-ú in-
gatlannal. Az ingatlanok egyesítésig Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 
7642/129 hrsz-ú ingatlanra visszavásárlási jogot ír elő, melyről a telekalakítási el-
járás ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése során lemond. 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmező 
a 7642/129 hrsz-ú ingatlanon lévő árkot saját felelősségére és költségére drain-
cső fektetésével kiváltsa, amennyiben a kérelmező által kiépített vízelvezető rend-
szer nem megfelelő működéséből adódó károkért az Önkormányzat semmilyen fe-
lelősséget nem vállal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés alá-
írására. 

 
Határidő:  2018. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 

Tizedik napirend:  
Előterjesztés a Sportpark kiegészítő beruházásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
(a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

120/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, a 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretén belül megvalósuló 
sportparkhoz vezető járda kiépítését, az ehhez szükséges bruttó 2 MFt forrást a 
beruházások, felújítások, pályázatok, tartalék költségkeret terhére biztosítja.  
 
Határidő:  2018. augusztus 31. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenegyedik napirend:  
Előterjesztés klímastratégia kidolgozására vonatkozó pályázat beadásáról. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsá-
nyi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté La-
jos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

121/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, a 
KEHOP 1.2.1 számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 
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klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázati felhívásra a 
támogatási kérelem beadását. 
 
Határidő:  2018. augusztus 31. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenkettedik napirend:  
Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megál-
lapodások módosítására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett támogatta (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

122/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint Hajdúszoboszlói Német Nemzeti-
ségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásokat az előterjesztés 
melléklete szerinti formában jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Tizenharmadik napirend:  
Előterjesztés a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról 
szóló 10/1996. (V. 30.) Ör. számú rendelet módosítására. 
 
Antalné Tardi Irén: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyal-
ta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsá-
nyi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté La-
jos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő rendeletet alkotta:   
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2018. (VII. 05.) önkormányzati rendelete 

a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 
10/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. 
évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
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testületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottsága 
egyetértésével, a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A rendelet melléklete 5. bekezdésének 2. mondata a következő rendelkezésre 
módosul: 
 
„A „Hajdúszoboszló Városért” kitüntetéssel járó pénzjutalom bruttó 150 000 Ft.” 
 
(2) A rendelet melléklete 7. bekezdése 2. mondatának első tagmondata a következő 
rendelkezésre módosul: 
 
„A 4. § (1)-(8) bekezdésekben foglalt díjakkal bruttó 75 000 Ft,” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Tizennegyedik napirend:  
Előterjesztés rendelet felülvizsgálatra – a települési szilárd hulladékról szóló ön-
kormányzati rendelet módosítására. 
 
Antalné Tardi Irén: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyal-
ta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A rendelet szóhasználata nem felelt meg a 
törvényi előírásnak, az „alvállalkozó” szó elé bekerül a „közszolgáltatói” szó. A rendeletben 
nem szerepel, hogy a hulladékszállítást ki szállítja, mennyiért és ki finanszírozza. A Vá-
rosgazda, mint alvállalkozó végzi ezt a feladatot, de ebben az évben még egy forintot sem 
kapott a vállalkozótól, ez komoly likviditási gondokat okoz a cégnek.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsá-
nyi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté La-
jos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő rendeletet alkotta:   
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2018. (VII. 05.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékról szóló 7/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 
2012.évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35. 
§-ában biztosított feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottságá-
nak véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A R. 5. §-ának (5) bekezdésében az alvállalkozó kifejezés „közszolgáltatói alvál-
lalkozó” kifejezésre változik. 
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2. § 

 
A R.  27. §-ának (6) bekezdésében az alvállalkozó kifejezés „közszolgáltatói alvál-
lalkozó” kifejezésre változik. 
 

Záró rendelkezések 
 

3. § 
 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

 

Tizenötödik napirend:  
Előterjesztés költségvetési keretek közötti átcsoportosítással és többletforrás biz-
tosításával kapcsolatosan. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Pontosítást szeretne tenni: a végleges ajánlat költségvetése 
elkészült a vállalkozó részéről: bruttó 2.723.335 Ft-ról van szó.  
 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Har-
sányi István, Holoda Attila, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi 
Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett 
támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatokat hozta:  
 

123/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2018. 
évi városi költségvetés beruházások (13. sz. melléklet) 3/ÖK soráról („Fenntartha-
tó közlekedésfejlesztés Hsz-n.” pályázathoz ingatlanszerzés és telekalakítás) fel-
szabaduló keret - 8.650.900,-Ft - átcsoportosítását a beruházások táblázat (13. sz. 
melléklet) 2/ÖK sorára ((„Fenntartható közlekedésfejlesztés Hsz-n.” pályázat). 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a 2018. évi költségvetési rendelet vonatkozó 

módosításának előkészítésére és előterjesztésére. 

 

Határidő:  következő rendelet módosításkor 

Felelős:  polgármester, jegyző 

 
124/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2018. 
évi városi költségvetés tartalékkerete terhére bruttó 2.823.335,- Ft biztosítását, a 
Dózsa György úti gyalog- és kerékpárút építési munkálatok végzése során felme-
rült többletmunkák elvégzésére és a szerződés módosítás közbeszerzési értesítő-
ben történő megjelentetésére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírá-
sára. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester, jegyző 
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Tizenhatodik napirend:  
Előterjesztés az óvoda konyha infrastrukturális felújítására vonatkozó pályázatról. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és támogatta. 
 
Antalné Tardi Irén: Nagyon örülne, ha nyerne a pályázat és így jóval korszerűbb konyhá-
ja lenne az óvodáknak.  
 
Majoros Petronella képviselő 14.20 órakor érkezett. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsá-
nyi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

125/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetgazdasági 
miniszter, a belügyminiszter és az emberi erőforrások miniszter által közösen 
meghirdetett az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” pályázati 
kiírásra vonatkozóan támogatja 1 db pályázat benyújtását az alábbi műszaki 
tartalommal: 
 
A Képviselő-testület fejlesztési célként támogatja a Hajdúszoboszlói Gazdasági 
Szolgáltató Intézmény által működtetett 6. számú telephely, a Rákóczi utca 21. 
szám alatt, a 6193 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon található konyha 
infrastrukturális fejlesztésének és eszközbeszerzésnek előterjesztés szerinti meg-
valósítását. 
 
A pályázat időbeli megvalósításaként a Képviselő testület támogatja az alábbiakat: 
2018. december – eszközbeszerzés, 
2019. január – március 15. kiviteli terv készítése, 
2019. április – május közbeszerzési eljárás lefolytatása, 
2019. június 1. – augusztus 15. kivitelezés, műszaki ellenőrzés 
 
Képviselő testület a pályázatot 73.598.951,- Ft összes elszámolható költséggel, 
40.000.000,- Ft összegű támogatási igény mellett, 33.598.951,- Ft saját forrás 
biztosításával támogatja megvalósítani.  A pályázati saját forrás fedezetét 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 1. sz. 
mellékletében található (mérleg), tartalékok megnevezésű kerete biztosítja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt 
megvalósításához kötelezően szükséges - a pályázat költségvetésén kívül eső 
tétel – szolgáltatások díját, így a közbeszerzési eljárás lefolytatásának díját 
(tanácsadó és hatósági díj), továbbá a műszaki ellenőrzés díját, mindösszesen 2,2 
Mft összeget a 2018. évi városi költségvetés 1.sz. melléklet (mérleg) tartalékok 
kerete terhére biztosítja.  
 
Határidő: Pályázat ütemezése szerint 
Felelős: polgármester, jegyző 
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Tizenhetedik napirend:  
Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2019. évi mértékével kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsá-
nyi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

126/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jelenlegi 
jogszabályok és a várható támogatási környezet ismeretében - az idegenforgalmi 
adó tekintetében 2019-ben is a 2018. évi adómértéket kívánja alkalmazni, azon 
nem kíván változtatni. 
 
Határidő:  2018. december 2. 
Felelős: jegyző 

 

Tizennyolcadik napirend:  
Előterjesztés a „csónakázó tó” egy részének nyilvánossá tételéről. 
 
A napirend tárgyalásán jelent volt Czeglédi Gyula Hungarospa Zrt. vezérigazgató.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és 5 igen szavazat, 3 tartózkodás mellett támogatta.  
 
Jónás Kálmán: Megkéri Vezérigazgató Urat, hogy mondja el véleményét erről az előter-
jesztésről.  
 
Dr. Sóvágó László: Ő megkérdezte Czeglédi Úr véleményét, aki először azt mondta, 
hogy egyetért az előterjesztéssel, aztán néhány kifogást hangoztatott, de konkrétumokat 
nem mondott.  
 
Majoros Petronella: Vezérigazgató Úr nem volt jelen a tegnapi gazdasági bizottsági ülé-
sen, így nem lehetett neki kérdést feltenni. Ezzel a területkiemeléssel megszűnik-e a ven-
dégek azon lehetősége, hogy a fürdőn belül körbesétálhassák a csónakázó tavat? A terü-
letcsökkentéssel mennyivel csökken a fürdő befogadóképessége?  
 
Dr. Sóvágó László: A Tahiti Beach megépítésével is megszűnik a körbesétálási lehető-
ség. Ez az ingatlan egyébként kizárólag az önkormányzat tulajdona.  
 
Czeglédi Gyula: A bizottsági ülésen azért nem volt jelen, mert nem kapott rá meghívót. 
Polgármester Úrral többször egyeztetett már erről, nem fogja elkövetni azt a hibát, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő cég vezetőjeként olyat tegyen, ami nem az ő kompeten-
ciája. A területtel a képviselő-testület rendelkezik. Kb. 600 fővel fog csökkenni a 24.000-es 
befogadóképesség. Egy kellemes, csendes pihenési lehetőség fog megszűnni a döntés-
sel. A szabályozási terv ezt a területet elsősorban fürdőszolgáltatási és üzemi területnek 
nyilvánítja. A Tahiti Beach szennyvize ezen a területen lesz levezetve. Ezt is figyelembe 
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kell venni. Az éjszakai hangoskodás zavaró lehet. A fürdő és az önkormányzat között 
meglévő üzemeltetési szerződést kezelni szükséges arra vonatkozóan, hogy ezért a terü-
letért ki lesz a felelős. A hatóság negyedévente a szennyvíz összetételét méri. Sok kérdést 
rendezni kell. Nagyon szívesen megfordítaná a döntést, először legyen kiírva pályázat, 
nézzék meg, mire is alkalmas az a terület és csak azután legyen lebontva a kerítés, de ez 
csak az ő javaslata.  
 
Dr. Sóvágó László: Nagyon szívesen folytat le szakmai vitát. Nem érti, miért kellene a 
Tahiti Beach-et újraterveztetni. Létezik szolgalmi jog. Miért kellett ezt egyáltalán fölvetni? 
Eddig csak a fürdővendégek sétálhattak azon a részen, most pedig mindenki előtt megnyí-
lik a lehetőség, hogy nyitvatartási időn túl is sétálhasson.  
 
Jónás Kálmán: Köszöni Vezérigazgató Úr tájékoztatását. Polgármester Úr már korábban 
elhintette a város lakosságának ezt, úgy, mintha már megszületett volna a döntés. Ez nem 
igaz. Ez egy végtelenül kapkodó, improvizatív döntés, aminek semmi értelme nincs. A Pá-
vai-tervben sem szerepel, de számos dolog megbukott már az abban leírtak közül. Nem 
található az előterjesztésben a fürdő szakmai véleménye sem. Látható, hogy a tó nem 
más, mint szennyvíz elvezető. A tó körüli terület a Hungarospa utolsó csendes, nyugodt 
területe. Az átalakítás után kritikus lenne a terület őrzése. Ez megnehezítené a Tahiti 
Beach megvalósítását. A határozati javaslat a végrehajtást a polgármester hatáskörébe 
utalja, aki mindig visszaélt ezzel a döntéssel. Bevételkieséssel is jár a terület átalakítás. 
Módosító javaslata van, kérjék fel a fürdő vezetőségét, hogy kísérleti jelleggel dolgozzák ki 
annak lehetőségét, hogy a József Attila utcai kaput zárás után is nyitva tartva biztosítsák 
2-3 órán keresztül a lakosság és a turisták ingyen belépését a területre.  
 
Dr. Sóvágó László: Vezérigazgató Urat kérdezni, hogy 23.400-an hányszor fordultak meg 
a fürdő területén? Meg tudja egy kezén számolni?  
 
Czeglédi Gyula: Meg lehet egy kézen számolni, hányszor voltak ennyien.  
 
Dr. Sóvágó László: Igaz-e, hogy ez jelentős visszaesést okoz a fürdőnek?  
 
Czeglédi Gyula: Nem igaz.  
 
Kocsis Róbert: Nem kaptak vázlatrajzot azzal kapcsolatosan, hol húzódna a kerítés. Tu-
domása szerint új jegypénztárak nyíltak azon a területen. Hogy fogja a kerítés ezt befolyá-
solni? Ha most néhány éven belül megvalósul a Tahiti Beach beruházás és felülírja ezt a 
kerítés-áthelyezést, akkor át kell azt a beruházást terveztetni? Egyetlen összeg szerepel 
az előterjesztésben, 5 millió Ft a pályázatokért, viszont nem szerepel benne, hogy maga a 
kerítés áthelyezése, ezek költsége mennyibe fog kerülni?  
 
Dr. Sóvágó László: A Tahiti Beach-nek megvan az alaprajza, van egy kiterjedése, úgy 
kell a kerítésvonalat meghúzni, hogy ezt ne zavarja. A költségekre utalás van az anyag-
ban, mely szerint az önkormányzat felkéri a fürdőt, hogy helyezze át a kerítést.  
 
Harsányi István: A határozati javaslat tartalmazza, hogy a tó későbbi hasznosítására öt-
letpályázatot írnak ki. Egyetért Vezérigazgató Úrral azzal kapcsolatosan, hogy először pá-
lyázat legyen kiírva a hasznosításra és utána bontsák el a kerítést. Ez a módosító javasla-
ta.  
 



16 

Dr. Sóvágó László: Nem lehet tudni, milyen pályázatok érkeznek a hasznosításra. Ami 
biztos, az az, hogy meg kell nyitni a látogatók előtt a kaput, hogy sétálhassanak a tó kör-
nyékén. Lehet, hogy 2-3 évig nem történik ott semmi, csak sétálni lehet.  
 
Majoros Petronella: A fürdő összterülete egy helyrajzi számhoz kötött. Abban az eset-
ben, ha ez a terület elvonásra kerül a fürdőtől, akkor ez önálló helyrajzi számon lesz? Ki 
fogja üzemeltetni ezt a területet? Ki fogja a kerítést felállítani?  
 
Dr. Sóvágó László: A város közterületeit a Városgazdálkodási Zrt. üzemelteti. Ő nem tud-
ja megmondani, milyen helyrajzi számon fog szerepelni az új terület, nincs is jelentősége.  
 
Jónás Kálmán: Vezérigazgató Úrtól kérdezi, hogy mi a véleménye a módosító indítványá-
ról, mely szerint nyissák meg a József Attila utcai kaput zárás után 2-3 órán keresztül?  
 
Dr. Sóvágó László: Az lenne botrányos, ha mindenkit beengednének a fürdő teljes terüle-
tére.  
 
Czeglédi Gyula: Ez egy kockázatos dolog, hiszen üzemidő után is komoly munka folyik 
azon a részen. Meghatározott napokon horgászati tevékenység is folyik a területen.  
 
Harsányi István: Kéri, tegye fel Polgármester Úr szavazásra módosító javaslatát.  
 
Majoros Petronella: Nem ért egyet azzal, hogy a fürdő területét csökkentik. Az elmúlt 
évek bebizonyították, hogy a fürdőnek minden négyzetméterre szüksége van. A Kemping 
területét is elvette a testület nagyobb része, felére csökkent a vendégek száma. A jövő 
tekintetében nem tudható, milyen területigény fog mutatkozni, emiatt aggodalmát fejezi ki. 
Konkrét tervek, elképzelések sincsenek még a hasznosításra. Nem támogatja az előter-
jesztést, de egyetért Harsányi képviselőtársa módosító javaslatával.   
 
Dr. Sóvágó László: Nem igaz, hogy a kemping vendégeinek a száma felére csökkent. A 
Hajdú Kemping nagyon rendezett, megfelelően hirdetik, nem lehet azt most még tudni, 
mennyivel fog csökkenni a vendégek száma. Kéri, ne állítson valótlant képviselőtársa.  
 
Holoda Attila: Személy szerint támogatja ezt a lehetőséget. A kapott visszajelzések alap-
ján van erre lakossági igény. Ha tényleg ennyire végzetes hiba a javaslat, akkor nem érti, 
miért akarja megnyittatni Jónás képviselőtársa a fürdőt? Jó lenne, ha legalább a saját logi-
káját követné minden hozzászóló. Majoros képviselőtársa is azzal érvel, hogy 600 fővel 
csökken a befogadóképesség. Véleménye szerint 30 év alatt nem volt azon a területen 
600 vendég, aki ott pihent. A probléma az, hogy képviselőtársainak semmi nem tetszik, 
amit kitalál a másik oldal. Kéri, hogy gondolják meg, mit mondanak és miről szavaznak.  
 
Jónás Kálmán: Leginkább az előkészítetlenséget, ötletszerűséget kárhoztatja a másik 
oldal fejlesztéseiben. A parkkal kapcsolatosan sem láttak terveket.  
 
Dr. Sóvágó László: A parkkal kapcsolatos terveket feltették az internetes oldalakra, a tes-
tületnek megmutatták, kivitelezési szinten láthatta mindenki, hogy mi fog ott történni.  
 
A képviselő-testület Jónás Kálmán módosító javaslatát 4 igen (Harsányi István, Jónás 
Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 4 nem (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Má-
té Lajos, Dr. Sóvágó László) szavazat és 3 tartózkodás (Marosi György Csongor, Németi 
Attila Sándor, Orosz János) mellett nem támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt); 
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Harsányi István módosító javaslatát 4 igen (Harsányi István, Jónás Kálmán, Kocsis Ró-
bert, Majoros Petronella), 2 nem (Holoda Attila, Dr. Sóvágó László) szavazat és 5 tartóz-
kodás (Antalné Tardi Irén, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, 
Orosz János) mellett nem támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt); 
az előterjesztést 7 igen (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 4 nem (Harsányi István, 
Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella) szavazat mellett támogatta (a döntés-
hozatalban 11 fő vett részt)  és a következő határozatot hozta:  
 

127/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a „csóna-
kázó tó” egy részének nyilvánosság részére történő megnyitásával. Felkéri a Hun-
garospa vezérigazgatóját a kerítések 2019. március 31-ig történő áthelyezésére. A 
repülőtér felé eső határvonalat úgy kell „meghúzni”, hogy az a fürdő bővítését 
semmilyen módon ne akadályozza, végrehajtását a polgármester hatáskörébe 
utalja. 
A tó későbbi hasznosítására ötletpályázatot ír ki, amelynek feltételeit a melléklet 
tartalmazza.  
A pályázatok díjazására a költségvetési tartalékból 5 millió forintot biztosít. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2019. március 31. 
Felelős:  vezérigazgató, polgármester 

 

Tizenkilencedik napirend: 
Előterjesztés a Szent István park körüli területek átépítéséről. 
 
Kocsis Róbert: Jól érti, hogy a fürdő gyógybejárata előtt teljesen megszűnik a parkolás? 
 
Dr. Sóvágó László: Igen, a mostani parkolóban megszűnik. 
 
Kocsis Róbert: Oda azért mennek mozgáskorlátozottak gyógykezelésre. 
 
Dr. Sóvágó László: Nekik lesz kijelölve a Fürdő utcán lévő területet. De ha szükséges, az 
Aqua Palace és a fürdő közötti 20 parkolóhelyet átadják erre a célra.  
 
Majoros Petronella: Nem szerepel az anyagban, hogy ez összesen hány parkolót jelent 
ezen a területen? Inkább a téli időszakban zsúfolt a gyógyfürdő előtti parkoló. Ez nagyjá-
ból 100 parkolót jelent. Szerepel a határozati javaslatban, hogy 200 millió Ft a tartalékke-
retből lesz finanszírozva. Ez elég nagy összeg.  
 
Dr. Sóvágó László: Kb. 30-35-el csökken a parkolók száma. A Kormány 1 milliárd helyett 
1,5 milliárd Ft-ot kíván adni a Mátyás király sétányra. Az 500 millióból még finanszírozzák 
a parkoló lefedését, a gyógyhelytervben szerepelt a szökőkút felújítása és a park másik 
részét is rendbe akarják tenni. Lehet, hogy nem kerül pénzbe az önkormányzatnak.  
 
Jónás Kálmán: Az ő eredeti javaslata a vakparkoló feltöltése és az árusok odatelepítése 
volt. Ezt leszavazták képviselőtársai, majd elhatározták az árusok Gábor Áron utcára tör-
ténő száműzését. A mostani előterjesztésben szerepel, hogy a kialakuló tér kapjon új, a 
város jellegéhez illő arculatot, az igényes árusítás lehetőségével. Ezek szerint már Önök 
sem bíznak a Gábor Áron utcai árusításban.  
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Dr. Sóvágó László: Ő bízik benne. Jóval kisebb mértékű és jóval igényesebb lesz. Aki ezt 
tudja teljesíteni, az ott fog árusítani.  
 
Jónás Kálmán: Az előterjesztés is írja, hogy a világ nagyobb turisztikai attrakcióit többnyi-
re gyalogosan közelítik meg. Ez viszont egy gyógyfürdő, ahová többnyire nehezen közle-
kedő emberek járnak. Önök pedig megszüntetnének több mint 100 parkolóhelyet. Van egy 
javaslata, mely szerint az Aqua Sol szálloda most tervez egy parkolóházat a fürdő és az 
Aqua Palace közötti területen építeni, hogy a saját vendégeinek biztosítsa a parkolást. 
Érdemes lenne megállapodást kötni, hogy a város biztosítja a területet, cserébe pedig a 
lakosság a parkolóházat használhatná. Ismét teljes felhatalmazást kap Polgármester Úr a 
határozati javaslat alapján. Az ő támogatására ne számítson. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Kocsis Ró-
bert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) és 3 nem szavazat mellett (Harsányi István, Jónás Kálmán, Majoros Petronella) 
támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

128/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, 
hogy az elkészült tervek alapján a buszpályaudvar előtti parkoló megépüljön, tá-
mogatja, hogy a fürdő téli bejárata előtti parkoló a park részévé váljon, kapjon az 
ott lévő járdákkal azonos szintű, azokkal összhangban álló burkolatot. Felhatal-
mazza a polgármestert, a teret „berendező” tervező(k) kiválasztására. 
 
A célok megvalósítására a költségvetési tartalékból 200 millió forintot biztosít. 
 
Határidő:  2019. április 30. 
Felelős:  polgármester 

 

Huszadik napirend:  
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal észrevételéről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 4 igen (Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Németi Atti-
la Sándor), 5 nem szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Orosz János) és 2 tartózkodás (Harsányi István, Dr. Sóvágó László) mellett 
nem támogatta az előterjesztést (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő ha-
tározatot hozta:  
 

129/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar me-
gyei Kormányhivatal HB/11-TÖRV/00490-5/2018.sz. észrevételével nem ért egyet. 
 
Megbízza a polgármestert (önkormányzati hivatalt), hogy kezdeményezze a Kor-
mányhivatalnál a mindkét fél számára elfogadható települési arculati kézikönyvet 
megalapozó elvek megvitatását. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2018. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester 
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Huszonegyedik napirend:  
Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervé-
nek módosításáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda 
Attila, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) és 1 nem (Jónás Kálmán) szavazat mellett, tartózkodás és el-
lenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határo-
zatot hozta:  
 

130/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés mellékletét 
képező - egységes formátumú - közbeszerzési tervnek megfelelően módosítja. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2018. december 31. 
Felelős: polgármester 
 

Huszonkettedik napirend:  
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsá-
nyi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

131/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 
eseményekről július hónapban adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Huszonharmadik napirend:  
Előterjesztés önkormányzati utak ideiglenes használatáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen (Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kál-
mán, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) és 1 nem (Antalné Tardi Irén) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő hatá-
rozatot hozta:  
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132/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 95/2018. (V.17.) 
Kt. határozatban foglaltak szerinti döntését továbbra is érvényben tartja és ennek 
megfelelően kíván megállapodást kötni a V-Híd Zrt-vel az organizációs utakra vo-
natkozóan. 

 
Határidő:  2019. március 31. 
Felelős:  jegyző 

 

Huszonnegyedik napirend:  
Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen (Harsányi István, Jónás Kálmán, Kocsis Ró-
bert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László), 1 nem (Antalné Tardi Irén) szavazat és 1 tartózkodás (Holoda 
Attila) mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta:  
 

133/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvben támogatja, hogy 
a Fekete László u. DK-i oldalán lévő 0220/23 és 022/8 hrsz. alatti ingatlanok belte-
rületbe vonásra kerüljenek. Valamennyi felmerülő költség a tulajdonost terheli. A 
végleges belterületbe vonási vázrajzot ismételten az önkormányzati ülés elé kell 
terjeszteni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 

Huszonötödik napirend:  
Előterjesztés díszpolgár temetési költségeinek biztosítására.  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Harsá-
nyi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszava-
zat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hoz-
ta:  
 

134/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vida Lajos díszpol-
gár temetési költségeire 750 ezer forintot biztosít az általános tartalék terhére.  
 
Határidő:  haladéktalanul  
Felelős:  gazdasági irodavezető 
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Huszonhatodik napirend:  
Válasz interpellációra sövény metszése és kilátást akadályozó növényzettel kapcso-
latban. 
 
Kocsis Róbert: Elfogadja a választ, viszont a Baross utca sarkán csak részben történt 
meg a sövénymetszés, még van mit pótolni.  
 

Kérdések:  
 
Jónás Kálmán: Az előző testületi ülésen átadta Polgármester Úrnak a Tesco buszjárattal 
kapcsolatos levelezését. Történt-e valamilyen előrelépés az ügyben?  
 
Dr. Sóvágó László: Felhívta a Tesco vezetőségét telefonon, azt mondták, Jónás képvise-
lő úr már megkapta a választ, tekintsék azt hivatalos válasznak. Ez egyébként sem ön-
kormányzati hatáskör.  
 

Interpellációk:  
 
Máté Lajos: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. A Szép Ernő utca lakosai keres-
ték meg azzal kapcsolatosan, hogy a Hajdú Kemping áthelyezése miatt meg lett nyitva a 
forgalom az utcában. A szomszédos Vízmű telepről több nagyméretű fa ága jelentősen 
kilóg az önkormányzati út felé és a lakókocsik nehezen tudnak behajtani a kempingbe. A 
kerítésig terjedő szakaszon a mai napon le lett vágva a gaz. Azon a részen van egy ön-
kormányzati tulajdonú üdülő, amely nagyon leromlott állapotban van. Ha az önkormányzat 
nem tud mit kezdeni az épülettel, érdemes megvizsgálni, hogy a kempinghez csatolásával 
a fürdő nem tudja-e hasznosítani. Kérik továbbá a lakosok, hogy a megnövekedett forga-
lom miatt egy 30-as sebességkorlátozó táblát és egy szemétgyűjtő edényzetet is helyez-
zenek ki.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Antalné Tardi Irén: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációit. Két témában kíván inter-
pellálni. Főmérnök Asszonyt kéri, hogy amennyiben a Hold zug vízelvezetési problémájára 
megoldás kínálkozik, tájékoztassák őt. A Hamvas u 25/A. alatt van egy hatalmas fűzfa, 
amelynél elég nagy a kidőlés veszélye, ami balesetveszélyes.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Holoda Attila: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációit. A Família Társasház jelezte, 
hogy a Hősök tere 5. sz. alatt működik egy pizzéria, ahol a szagok, gőzök és gázok elve-
zetése nem megoldott, beáramlik a társasházba, ami igen kellemetlen az ott lakók számá-
ra. Kéri, vizsgálják meg, hogy az előírásoknak megfelelően hogyan lehet megoldani a 
szellőztetést. A Szép Társasház jelezte, hogy az Isonzó utca 2. sz. alatt garázs beázás 
történt, amit megoldottak, viszont a Halasi Fekete Péter térről odafolyik a csapadékvíz, így 
ismét beázott a garázs. Állásfoglalást kér a fennálló problémák megoldásával kapcsolato-
san.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Marosi György Csongor: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. A Szurmai utca 
végén van egy beláthatatlan kanyar, mely a nyári időszakban fokozottan balesetveszélyes. 
Ennek a forgalomtechnikai megoldását kéri.  
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Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Majoros Petronella: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. Pont 10 évvel ezelőtt 
épült meg a fajátszótér. Maga a játszótér és annak környezete is megérett a felújításra. 
Többször megkeresték szülők, hogy a homokborítás igen szennyezett, amely betegségek 
forrása is lehet. Kéri az irodát, készítsen felmérést arra vonatkozóan, mennyibe kerülne a 
homok cseréje, illetve a játszótér gumival történő lefedése.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Kocsis Róbert: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. A Hősök tere 23. sz. udva-
rán nyírásra érett a sövény, ebben kér intézkedést.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
A képviselő-testület 15. 40 órától zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv 
készült. 
 

K.m.f. 
 
 

Dr. Sóvágó László      Dr. Korpos Szabolcs  
    polgármester                                              jegyző 

 


