
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. ápri-
lis 19-én 14.00 órakor a Városháza Pávai Vajna Ferenc termében kezdődött nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 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 jegyzőkönyvvezető, valamint érdeklődő állam-
polgárok. 
 
Holoda Attila alpolgármester hiányzott az ülésről. 
 
Kocsis Róbert képviselő 10 perc késéssel, 14.10 órakor érkezett.  
 
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:  

 Egyéni képviselői indítvány a polgárőrség részére szolgálati terepjáró gépkocsi be-
szerzése céljából; 

 Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium intézményvezetői megbízásának véle-
ményezésére; 

 Előterjesztés a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői 
megbízásának véleményezésére. 

 
A képviselő-testület az egyéni képviselői indítvány napirendre vételét 4 igen (Harsányi Ist-
ván, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella), 1 nem szavazat (Antalné 
Tardi Irén) és 5 tartózkodás (Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett nem támogatta; 
a Hőgyes Endre Gimnázium intézményvezetői megbízásának véleményezéséről szóló 
előterjesztés napirendre vételét 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jó-
nás Kálmán, Kanizsay György Béla, 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); 
a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői megbízásának vé-
leményezéséről szóló előterjesztés napirendre vételét 10 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mel-
lett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt); 
a meghívóban szereplő napirendet 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül tá-
mogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
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58/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 
2017. évi tevékenységeiről: 
a) Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 
b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
Előadó: vezérigazgatók, ügyvezető 
 
2. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2017. évi végrehajtásáról. 
Előadó: belső ellenőrzési vezető, jegyző 
 
3. Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2017. évi költségvetésének végrehajtásá-
ról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
4. Előterjesztés Hermann Ottó u. 2. sz. alatti ingatlan adásvételi előszerződésé-
ről. 
Előadó: vezérigazgató 
 
5. Előterjesztés a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) sz. önkor-
mányzati rendelet módosítására. 
Előadó: vezérigazgató 
 
6. Előterjesztés könyvtári beszámoló és munkaterv elfogadására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés az I. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésének bőví-
téséről. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
9. Előterjesztés pályázati lehetőségről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés a kiemelt turisztikai fejlesztésre vonatkozó pályázat beadásáról. 
Előadó: polgármester 
 
11. Előterjesztés bírósági ülnökök soron kívüli megválasztására. 
Előadó: jegyző 
 
12. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról. 
Előadó: polgármester 
 
13. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
Előadó: polgármester 
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14. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
15. Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium intézményvezetői megbízásának 
véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  

 
16. Előterjesztés a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézmény-
vezetői megbízásának véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  

 
17. Válasz beépítetlen ingatlanok és a mellettük található közterületek állapotá-
val kapcsolatban 
Előadó: aljegyző 

 
18. Válasz interpellációra a Halasi Fekete Péter téren mozgáskorlátozottak ré-
szére kijelölt parkolóhelyek áthelyezésével kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
19.  Előterjesztés időszakos vendéglátóipari létesítmény elhelyezésére alkalmas 
terület pályáztatására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
(Kocsis Róbert képviselő 14.10 órakor érkezett.) 
 

Első napirend: 
A, Beszámoló a Hungarospa Hajdúszoboszlói gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Zrt. 2017. évi tevékenységéről. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula vezérigazgató.  
 
Czeglédi Gyula: Nincs kiegészítése az anyaghoz.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta a beszámolót és egyhan-
gúlag támogatta. Gratulál az elért eredményhez, erre az évre is sok sikert és jó egészsé-
get kíván a fürdő vezetésének.  
 
Antalné Tardi Irén: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a be-
számolót. Nem csak a pénzügyi adatokat, hanem a naturális mutatókat is minősítette a 
FEB. Nagy örömükre szolgál, hogy a 2016-os adatokat tavaly sikerült túlszárnyalni. A 
többletbevétel adott lehetőséget arra, hogy a dolgozók anyagi elismerésben részesülje-
nek. A FEB gratulál az eredményekhez.   
 
Majoros Petronella: Sikerül-e teljes mértékben azt a szálláshely-kapacitás csökkentést 
pótolni, amely a Camping területének kiesése során keletkezik? A kormányzat 2,5 milliárd 
Ft értékben ítélt támogatást a Hungarospa-nak, 1 milliárd az Aqua-Palace bővítését, 1,5 
milliárd pedig a fürdő fejlesztését szolgálja. Hol tartanak a munkálatok, idén várható-e 
bármiféle előrelépés a beruházásokban? A külső szállodákban végzett gyógyászati tevé-
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kenységek hozták tervüket, de a Hotel Silver több mint 50%-os emelkedést mutat ezen a 
téren. Mi a magyarázata ennek a kiemelt eredménynek?  
 
Czeglédi Gyula: El kell, hogy mondja, látható, hogy minden projektben jelentős drágulás 
megy végbe, így a két kiemelt projekt esetében is jelentős költségnövekedés várható, az 
ehhez szükséges forrásokról dönteni kell majd a tulajdonosi körnek. A Termál Kemping-
ben a megvásárolt mobilházak jövő héten forgalomba lesznek helyezve, már vannak fog-
lalások. Mindkét kempingben nőtt a forgalom. Az utolsó simításokat végzik a mobilházak-
nál. Irányító táblákat helyeznek ki a területre, hogy a vendégek könnyen megtalálják az új 
helyszínt. A szakképző iskolával nem sikerült megegyezni, azt szerették volna, ha nyáron 
az üresen álló udvart bocsássa az iskola a fürdő rendelkezésére, hogy nagyobb területen 
lehessen elhelyezni a vendégeket. Köszönettel veszi, ha a tulajdonosi körtől segítséget 
kapnak ebben az ügyben. A külső terápiák jól működnek, tervezési átstrukturálás is közre-
játszott a Hotel Silver szép eredményében. A beruházásokkal kapcsolatosan nincsenek új 
információi, jelenleg várják, hogy elkezdődhessenek a munkálatok, támogatási szerződés 
aláírásával vagy alapkőletétellel. A Turisztikai Ügynökséggel heti kapcsolatban van.  
 
Dr. Sóvágó László: 2030-ig ígérte a kormány a támogatások odaítélését. A várost érintő 
beruházások folynak, jövő héten találkozik a Turisztikai Ügynökség igazgatójával. A leg-
utóbbi megbeszélésen elhangzott, hogy május 10-ig benyújtják a pályázatot. A Tahiti 
Beach-et 2016-os anyag szerint idén át kellett volna adni. Jelentős csúszások vannak, ez 
látszik. Bele sem akar gondolni abba, hogy ha 2030-ig adja a kormány a támogatásokat, 
addig várjanak a munkákkal. Kormányzati szándéktól függ, hogy a két fürdő bővítés mikor 
valósul meg, de nem szeretné, ha a csúszás miatt az önkormányzatot hibáztatná bárki.  
 
Máté Lajos: Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a Bocskai Szakképző Iskolát üzemeltető 
szakképzési centrumtól kérte a fürdő, hogy bocsássa nyáron rendelkezésre azt a területet, 
amelyre az iskolának semmi szüksége nincs a nyári szünet időszakában. Erre nemleges 
választ kapott a fürdő. Ezt nem érti, hiszen az épület tulajdonjoga még most is a városé. 
Javasolja, fogalmazzon meg a testület egy határozatot, melyben kéri, hogy bocsássa a 
centrum a fürdő rendelkezésére a területet.  
 
Dr. Sóvágó László: Ha az önkormányzaté lenne még mindig az iskola, akkor egy határo-
zattal döntenének arról, hogy a fürdő használhassa nyáron a területet. Ha a testület 
egyetért, öt mondatban az önkormányzat levelet ír a szakképzési centrumnak, melyben 
kérik, hogy használhassa a fürdő azt a területet, amellyel bővülhet a kemping, júliustól au-
gusztus végéig.   
 
Antalné Tardi Irén: A külső terápiákra visszatérve, az előző évihez viszonyítva azonos 
volt a növekedés, nincs jelentős különbség a bevételekben.  
 
Kocsis Róbert: Elvárják, hogy a szakképző centrum segítse ki nyáron területtel a kem-
pinget. Ugyanakkor hoztak korábban egy olyan döntést, mellyel a Hajdú Kemping területét 
megcsonkították, hogy egy szabadidő parkot építsenek a helyén, amely bevételt nem hoz. 
Nyilván ez fontos beruházás, hasznos célt szolgál, de bevételkieséssel fog járni a fürdő 
számára. Most jó lenne egy kis plusz bevétel a jól működő kemping ágazatból és ehhez a 
szomszéd iskola területét kérik. Talán nem kellett volna a Hajdú Kemping területét harma-
dára megcsonkítani. Ha külön szavazás lesz erről, ő nem fogja megszavazni.  
 
Dr. Sóvágó László: Ezek szerint képviselő úr ellenzi, hogy a fiataloknak új szórakozási 
lehetőségük legyen. Nem érti a vita alapját. Azért vették el az iskolákat, mert azt mondták, 
magasabb szinten meg tudják oldani a problémát. A régi kemping nem maradhatott abban 
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az állapotában, tény, hogy a területe csökkent. Nem érti, hogy ha nyáron nem használnak 
egy iskolát, amely ráadásul az önkormányzat tulajdonában van, nyáron miért ne adhatnák 
át használatra.  
 
Harsányi István: Megkereste a fürdő vezetése korábban, ő elmondta, hogy nem látja 
akadályát annak, hogy júliustól augusztus 20-ig kempingezésre használják az ottani zöld 
területet. Amikor a szakképzési centrum igazgatónőjét megkereste ezzel kapcsolatosan, ő 
azonnal a vagyonkezelési szerződés aláírásának problémáját vetette fel. Az önkormányzat 
nem volt hajlandó aláírni ezt a szerződést. Mindkét félnek megfelelő szerződést kellene 
elkészíteni és aláírni, ez esetben lehetne szó a terület átengedéséről.  
 
Kocsis Róbert: Ő nem a felsorolt szabadidős célokat ellenzi. A testület egyik döntésével 
csökkenti az önkormányzat bevételeit, másik döntésével pedig egy olyan dolgot kér az 
intézmény fenntartójától, amellyel a kiesett bevételt pótolná. A szabadidő park helyével 
kapcsolatosan korábban is több vita volt, nem feltétlenül a kemping helyére kellett volna 
építeni.  
 
Dr. Sóvágó László: Ő képviseli az önkormányzatot a május 3-i közgyűlésen.  
 
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:  
 

59/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Részvénytársaság  
 
a) jelentését a társaság 2017. évi üzleti évről; 
b)a Felügyelő Bizottság jelentését a 2017. gazdasági évről; 
c) a könyvvizsgáló jelentését a 2017. gazdasági évről; 
d) a 2017. évi gazdálkodásáról szóló mérleg-beszámolót  11.595.806 ezer forint 
mérleg főösszeggel és jóváhagyja a 2017. évi 435.038 ezer forint mérleg szerinti 
eredmény teljes összegének eredménytartalékba helyezését; 
e) a 2018. évi üzleti tervét, 
f) alaptőkéjének emelését, 
g) alapszabályának módosítását. 
 
Határidő: 2018. május 3. 
Felelős: vezérigazgató  

 
B, Beszámoló a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi tevé-
kenységéről. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István vezérigazgató.  
 
Nyéki István: A kintlévőségekkel kapcsolatosan Antalné képviselőasszony kérdést tett fel 
bizottsági ülésen, most tud pontos választ adni: 2017. december 31-i állapot szerint 
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9.300.000 Ft lakbérhátralékot tartottak nyilván, az üzletek, irodák bérleti díjából pedig 
985.000 Ft-ot.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta a beszámolót és egyhan-
gúlag támogatta.  
 
Németi Attila Sándor: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a 
beszámolót. Jó munkát kíván a cég vezetésének és dolgozóinak erre az évre.  
 
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:  
 

60/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Haj-
dúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója 
- a társaság 2017. évi tevékenységéről szóló üzleti jelentését elfogadja; 
- a társaság 2017. évi beszámolóját és annak kiegészítő mellékletét 

1.572.334eFt mérlegfőösszeggel, és -5.543eFt adózott eredménnyel el-
fogadja; 

- a társaság 2017. évi beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést el-
fogadja; 

- a társaság 2017. évi beszámolójáról készült felügyelő bizottsági jelen-
tést elfogadja; 

- a társaság vezérigazgatójának indítványát az eredmény felhasználásá-
ra – miszerint a -5.543eFt aózott eredmény kerüljön eredménytartalék-
ba – elfogadja; 

- a társaság 2017. évi üzleti tervét és beruházási tervét elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: vezérigazgató 

 
C, Beszámoló a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2017.évi tevékenységéről. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Kircsi Lajos FEB tag.  
 
Kircsi Lajos: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta a beszámolót és egyhan-
gúlag 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:  
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61/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszo-
boszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről, gaz-
dálkodásáról és szakmai munkájáról szóló 2017. évi egyszerűsített éves be-
számolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető igazgató  

 

Második napirend:  
Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2017. évi végrehajtásáról. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nagy Csaba belső ellenőr.  
 
Nagy Csaba: Nincs kiegészíteni valója.  
 
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:  

 
62/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
1.  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogad-

ja az éves jelentést az önkormányzat irányítása alá tartozó költségve-
tési intézményeinek 2017. évi belső ellenőrzéseiről. (1. sz. melléklet) 

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogad-

ja az éves jelentést a Polgármesteri Hivatal 2017. évi belső ellenőrzé-
seiről. (2. sz. melléklet) 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 

Harmadik napirend:  
Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta a beszámolót, 8 igen 
szavazat és 1 tartózkodás mellett támogatta. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság is megtárgyalta 
a beszámolót és 1 tartózkodás mellett támogatta. 
 
Jónás Kálmán: Az ideiglenes árusítóhelyek kialakításával kapcsolatosan az áramvétele-
zési lehetőséget az E-On nem tudta időben biztosítani, emiatt szükséges aggregátor bér-
lése, amely többletköltséget fog jelenteni. Mennyi ideig kell az aggregátort bérelni? A Gá-
bor Áron utca felújításával kapcsolatosan már egy évvel ezelőtt javasolta, hogy városi 
pénzből építsék meg, de akkor nem támogatták javaslatát. A Polgárőrséget 500.000 Ft-tal 
támogatja az önkormányzat. Ezt szégyennek tartja, a környező települések jóval maga-
sabb összeggel támogatják a polgárőrséget.  
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Szilágyiné Pál Gyöngyi: Jónás képviselő úr felvetésére kíván reagálni. Az E-On vállalá-
sához képest nem csúszik, az önkormányzat kért májusi teljesítést. A helyszíni bejáráson 
elhangzott, hogy várhatóan június 15-ig beüzemelik a trafót, bízik benne, hogy minél ha-
marabb megvalósul a beruházás.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül tá-
mogatta (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2018. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztar-
tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-ban, az állam-
háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormány-
rendeletben, és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormány-
rendeletben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Hajdúszoboszló Város Önkor-
mányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 27.) 
önkormányzati rendeletében (továbbiakban: SzMSz.) biztosított feladatkörében 
eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, vala-
mint Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának az SzMSz-ben meghatározott 
további bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
  

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat 
költségvetési szerveire. 

2. § 
 
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 

 
- Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
- Járóbeteg - Ellátó Centrum 
- Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 
- Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 
- Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
- Hajdúszoboszlói Városi Televízió 
- Városi Bölcsőde 
- Bocskai István Múzeum 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati intézmények külön-
külön címet alkotnak. 
 
(3) A címrendet az önkormányzat 2/2017. (I.19.) számú 2017. évi költség-
vetéséről szóló rendelete tartalmazza. 
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3. § 
 
Az önkormányzat a 2017. évi zárszámadás bevételi főösszegét az 1. 
számú melléklet alapján 6.545.074 E Ft-ban, kiadási főösszegét 
4.718.725 E Ft-ban állapítja meg, melyből: 
 
Működési célú bevételek:     4.772.081 E Ft 
Működési kiadások:      3.985.645 E Ft 
Működési egyenleg:         786.436 E Ft 
Felhalmozási célú bevételek:     1.772.993 E Ft 
Felhalmozási célú kiadások:        773.080 E Ft 
Felhalmozási egyenleg:               1.039.913 E Ft 
 

4. § 
 
Az Önkormányzat intézményeinek bevételeit és kiadásait a 1/a., 8/a. 
számú mellékletei részletezik. 
 

5. § 
 
A felhalmozási kiadások teljesítése a 8/a., 8/b., 8/c., 9., 11., 13., 14. 
számú mellékletek szerinti részletezésben, 733.080 E Ft-ban kerül 
elfogadásra. 
 

6. § 
 
Az önkormányzati hivatal kiadásait összességében az 8/a., részletesen a 
8/c., 12. és 13. számú mellékletek tartalmazzák. 
 

7. § 
 
A céltartalékok felhasználása az 12. számú mellékletben foglaltak alapján 
történt. 
 

8. § 
 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 605 
főben hagyja jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 15. számú 
melléklet mutat be. A közfoglalkoztatottak 2017. évi átlagos statisztikai 
állomány létszáma 172 fő. 
(2) A képviselő-testület a 2013. évben létszámleépítés miatt megszüntetett 
álláshelyeket 2017. évben nem állította vissza. 
 

9. § 
 
Az önkormányzat közvetett támogatást a 18. számú melléklet alapján 
biztosított. 

 
10. § 

 
Az európai uniós pályázatok részletezése a 16. számú mellékletben 
található. 
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11. § 

 
A 19. és 20. számú mellékletekben találhatók az önkormányzat 2017. évi 
mérlegadatai, valamint a vagyonkimutatás törzsvagyon és üzleti vagyon 
szerinti bontásban. 
 

12. § 
 
Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi felülvizsgált 
pénzmaradványát a 21. számú melléklet részletezésének megfelelően       
1.790.838 E Ft-ban fogadja el, melyből a személyi juttatás 56.105 E Ft, 
járulékok 9.815 E Ft, áthúzódó kötelezettségek 119.735 E Ft, 
felhalmozásra 56.557 E Ft, pályázatokra 73.737 E Ft. 

 
13. § 

 
A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összegét e rendelet elfogadását 
követően azonnal, de legkésőbb 2018. június 30-ig fel kell használni, 
illetve a kiemelt előirányzatok között a képviselő-testület jóváhagyásával 
átcsoportosítható. A bérmaradvány csak olyan formában használható fel, 
hogy a 2018. évre áthúzódó kötelezettségek kifizetésre kell, hogy 
kerüljenek.  

14. § 
 
A 2017. december 31-i állapot szerinti önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanok kimutatását a 23. számú mellékletben szereplő kataszteri 
naplók tartalmazzák, melyek az önkormányzati vagyonrendelet függelékét 
képezik. 

 
15. § 

 
A rendelet részét képezi a költségvetési szervek belső kontrollrendszere 
minőségének értékelését tartalmazó vezetői nyilatkozatok, valamint a 
belső ellenőrzés éves összefoglaló jelentése. 
 

16. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

Negyedik napirend:  
Előterjesztés Hermann Ottó u. 2. sz. alatti ingatlan adásvételi előszerződéséről. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István vezérigazgató.  
 
Nyéki István: Tegnapi bizottság ülésen megjelent a vevő, elmondta elképzelését. Néhány 
helyen módosul az adásvételi előszerződés, ezeket ismerteti:  

 A II/2. és a V/2. pontok törlésre kerülnek. 
 II/5. pont kiegészítésre kerül azzal, hogy 2019. június 30-ig van lehetőség a végle-

ges adásvételi szerződés aláírására. Ha mindkét fél érdekében áll, lehetőség van a 
szerződés aláírásának 6 hónaponkénti meghosszabbítására, vagy mindkét fél eláll-
hat az adásvételtől. 



11 

 Beépül a szerződésbe a visszavásárlási jog, ha a beépítési kötelezettség határidőre 
nem teljesül.  

 A tulajdonjog átvezetése addig nem történhet meg, amíg a vételárat a vevő nem fi-
zeti meg az eladó félnek.  

 
Jónás Kálmán: Nem támogat semmiféle ingatlan eladást. Bízik benne, hogy jövőre feláll 
egy olyan képviselő-testület, amely képes lesz ezt a területet a város hasznára fordítani. 
Erre a bevételre nincs szükséges a városnak. Utánanézett a cég pénzügyi helyzetének, 
felelőtlenség lenne nekik adni az ingatlant. Kéri képviselőtársait, ne támogassák az el-
adást. 
 
Dr. Sóvágó László: Ha megfelelő szerződést köt az önkormányzat, semmiféle hátrány 
nem éri. Elhangzott, hogy akkor kerül a vevő tulajdonába az ingatlan, ha a 640 millió Ft + 
ÁFA vételárat kifizeti, és az megérkezik az önkormányzat számlájára. Amíg nem fizetnek, 
semmiféle tulajdonjog átruházásról nincs szó. Nem érti, hogy lehet vagyonvesztésről be-
szélni, amikor korábban 240 millió Ft-ért vásárolta az önkormányzat az ingatlant, most pe-
dig 640 millió Ft + ÁFA értékben kívánja értékesíteni.  
 
Kocsis Róbert: Úgy van benne az előszerződésben, hogy a birtokába sem kerülhet a ve-
vőnek az ingatlan, amíg ki nem fizeti?  
 
Dr. Sóvágó László: Ha nem így van, akkor bele kell írni.  
 
Jónás Kálmán: Mi szükség van ennek a területnek az eladására? Ha pályázati pénzből 
kívánja a cég kifizetni, miért nem pályázik az önkormányzat cége?  
 
Dr. Sóvágó László: Az önkormányzat egyre szűkülő lehetőségei nem teszik lehetővé, 
hogy a gazdasági élet szereplőjeként föllépjen. Ebben van kockázat is, hiszen a szállodát 
meg kell tölteni vendéggel. A város haszna az, hogy remélhetőleg nő a bevétele a város-
nak, munkahelyeket teremt, több vendég érkezik, másfajta vendégkört is megcéloznak.  
 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 9 igen (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 2 nem szavazat (Jónás Kálmán, Kanizsay 
György Béla) mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő hatá-
rozatot hozta:  
 

63/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója hozzájárul, 
hogy a Zrt vezérigazgatója a mellékletben szereplő, Hajdúszoboszló, 
Hermann Ottó u. 2. sz. alatti ingatlanról szóló módosított adásvételi elő-
szerződést aláírja.  
 
Határidő:  2018. május 15.  
Felelős:   VgNZrt. vezérigazgatója  
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Ötödik napirend:  
Előterjesztés a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítására. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István vezérigazgató.  
 
Nyéki István: Ismertette a rendelet-módosítás indokát és lényegét.  
 
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 rendeletet alkotta:  
 
(A 8/2018. (IV. 19.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  
 

Hatodik napirend:  
Előterjesztés könyvtári beszámoló és munkaterv elfogadására. 
 
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:  

 
64/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 1. sz. melléklet-
ben kiadott 2017. évi könyvtári szakmai beszámolóját. 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2. sz. melléklet-
ben kiadott 2018. évi könyvtári munkatervét. 

 
Határidő: 2018. április 19. 
Felelős: jegyző  

 

Hetedik napirend:  
Előterjesztés az I. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésének bővítéséről. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és 
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ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő hatá-
rozatot hozta:  

 
65/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Hevpar Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, ügyvezetője Dr. Parti 
Gabriella (szül: Rimaszécs, 1945.07.14. an: Gecse Mária)  és az I. számú 
gyermek háziorvosi körzet ellátó orvosa, plusz eseti helyettesítő orvosaként 
Dr. Sipos Tímea (szül: Nyíregyháza, 1970.08.26. an: Gáti Ilona, nyilvántartási 
szám: 55477) bekerüljön az érvényben lévő egészségügyi feladat-ellátási 
szerződésének 3.számú mellékletébe. 
A hozzájárulás azonban nem változtatja meg, a jelenleg érvényben lévő fel-
adat-ellátási szerződést és a szerződés 3. sz. mellékletében foglaltakat, 
vagyis Dr. Parti Gabriella és Dr. Ozsváth Márta gyermekorvosok egymásnak 
kötelezően, állandó helyettesei. 
 
Határidő: 2018. április 27. 
Felelős: jegyző, irodavezető-helyettes 

 

Nyolcadik napirend:  
Előterjesztés a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag támogatta. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag 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:  

 
66/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy: 
- A Sarkcsillag Invest Kft. /4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 71./ új 

megállóhelyet építsen ki a Városnéző Nosztalgiavonat számára a Szent 
Erzsébet utcán az előterjesztésben foglaltak és az Admin Kingdom Kft. 
/3325 Noszvaj, Sport u. 34./ A-3/2018. számú engedélyezési 
dokumentációja alapján.  

- A Sarkcsillag Invest Kft. /4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 71./ a Szent 
Erzsébet utcán kialakítandó új megálló mellé 2 db parkoló helyet és 
ahhoz 1 db elektromos villám töltőt telepítsen az előterjesztésben 
foglaltak alapján.  
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- A Sarkcsillag Invest Kft. /4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 71./ a 
következő 5 évben kizárólagosan használja az új megállóhelyet. 

A kialakított parkolóhelyet bevételarányos díjfizetéssel veheti igénybe, 
melynek mértéke a töltő termelte bevétel 10 %-a.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Kilencedik napirend:  
Előterjesztés pályázati lehetőségről. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta. 
 
Kocsis Róbert: Támogatja a pályázást, viszont járt a Wekerle utcán, úgy tapasztalta, 
azon az utcán semmivel sem rosszabb a helyzet, mint bármely más utcán a városban. 
Nagyon sajnálja, hogy nem a Kígyó vagy a Fogthüy utca került be ebbe a pályázatba. 
Ezek az utcák sokkal rosszabb állapotban vannak. A Kígyó utcával kapcsolatosan sokan 
kérdezik, mikor kerül sor a felújításra.  
 
Antalné Tardi Irén: Örül a pályázati lehetőségnek, elfogadja a szakiroda javaslatát. Saj-
nálja azonban, hogy a Nyugati sor felújítására nincs sem forrás, sem pályázati lehetőség. 
Kéri az irodát, tegyen javaslatot arra, hogy bizonyos szakaszon kerüljön felújításra, hiszen 
az itt áthaladó járművek forgalmát a lakosok nehezen viselik.  
 
Majoros Petronella: Nagyon rövid a pályázat beadási határideje. Ezt az is feltételezi, 
hogy meglévő műszaki tervekkel kell rendelkezni. Ezért esett a választás az utak fejlesz-
tésére, holott intézményfelújításokra is pályázhatott volna az önkormányzat. Fontos lenne 
az önkormányzati intézmények felújítása is, különösen az óvodák tekintetében. Nem áll-
nak rendelkezésre az önkormányzati intézmények esetében azok a műszaki dokumentá-
ciók, amelyek megléte esetén pályázni lehetett volna felújításra.  
 
Dr. Sóvágó László: Ebben az évben 70 millió Ft-ot fordít az önkormányzat intézmény-
felújításra.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A Fogthüy utcával kapcsolatosan nem állnak rendelkezésre fel-
újítási tervek, ezek viszont szükségesek a pályázat benyújtásához.  
 
Máté Lajos: A pályázat előírja, hogy engedélyes tervvel kell rendelkezni. A hivatal 12 utcát 
javasolt, az említettek nem szerepelnek ezek között, a megadottakból kell választani. En-
gedélyes tervvel rendelkezni minden intézményben, szakágban szinte lehetetlen elképze-
lés.  
 
Kocsis Róbert: Minél több tervnek kell elkészülni és akkor több lehetőségből lehet válasz-
tani. Ha ilyen pályázati kiírások vannak, akkor érdemes lenne nem egy utcára fordítani, 
hanem olyan problémákat kellene megoldani, melyek egy-egy városrészt érintenek, vagy 
központi problémák, például a Bajcsy Zs. – Nádudvari út kereszteződése.  
 
Dr. Sóvágó László: Amit képviselő úr említ, az állami út, nem az önkormányzat hatáskö-
re. Nem kell becsapni az állampolgárokat, nincs az önkormányzatnak döntési jogköre eb-
ben a kérdésben, nem tudják megcsináltatni ezt a kereszteződést, az államnak viszont 
nincs rá fedezete.  
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Kocsis Róbert: Rossz példát említett, de a mondanivalója lényege, hogy ne csak egy-egy 
utcára pályázzanak, hanem nagyobb területek felújítására.   
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Ko-
csis Róbert) mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő hatá-
rozatot hozta:  

 
67/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja pá-
lyázat benyújtását a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az állam-
háztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2018. 
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.2. pont 
a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására” elnevezésű felhívásra. 
 
A Képviselő-testület fejlesztési célként támogatja a Wekerle utca és zug elő-
terjesztés szerinti megvalósítását. 
 
Képviselő-testület külön előterjesztés keretében dönt a pályázat konkrét mű-
szaki tartalmáról, az igényelt támogatás és vállalt önerő mértékéről. 
 
Határidő: pályázat benyújtására 2018.május 02. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 

Tizedik napirend:  
Előterjesztés a kiemelt turisztikai fejlesztésre vonatkozó pályázat beadásáról. 
 
Dr. Sóvágó László: A tervezés folyik, fizetni kell bizonyos költségeket, kéri, támogassa a 
testület a határozati javaslatot. Reményei szerint nyer a pályázat és abból a pénzből el-
számolhatók lesznek a felmerülő költségek.  
 
Kocsis Róbert: Mikorra várható, hogy testet öltenek ezek a tervek? Arról van szó ebben 
az előterjesztésben, hogy a Mátyás király sétány, a Fürdő utca és a Szent István park egy 
részének felújítására lehet pályázni 1 milliárd Ft összegben.  
 
Dr. Sóvágó László: Egy korábbi testületi ülésen már levetítették, hogy hol tart a fejlesz-
tés. Ez az a pályázat, melyet a kormány támogat 1 milliárd Ft-tal. Folyik az egyeztető 
munka.  
 
Majoros Petronella: Kormányzati döntés alapján két pályázat támogatására számíthat az 
önkormányzat. Az egyik a másfél milliárd Ft-os beruházást jelentő promenád kialakítása, a 
másik az 1 milliárd Ft-os gyógypark felújítás. Ez az előterjesztés melyik a kettő közül?  
 
Dr. Sóvágó László: Le van írva az előterjesztésben, hogy a Mátyás király sétány, a Fürdő 
utca és a Szent István park egy részének felújítására lehet pályázni 1 milliárd Ft összeg-
ben. Ezek tervei elkészítése van folyamatban, a tervek elkészítése és az előkészítő mun-
kák költségeire szükséges a 36 millió Ft-ot elkülöníteni.  
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(Kanizsay György Béla képviselő 15.35 órakor távozott.) 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté La-
jos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határoza-
tot hozta:  

 
68/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, a 
pályázat beadásához a GINOP-7.1.9-17 kódszámú pályázati felhívásra és az 
előkészítéséhez szükséges 36 MFt pénzügyi forrást biztosítja 2018. évi költ-
ségvetés 1. sz. melléklet tartalék terhére. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 
 

Tizenegyedik napirend:  
Előterjesztés bírósági ülnökök soron kívüli megválasztására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 7 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  
 

69/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bírák jogál-
lásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § (1) bekez-

dése alapján Kardos Edit (4031 Debrecen, Diófa utca 38. II/6.) és Za-
bos Péterné (4200 Hajdúszoboszló, Liszt F. u. 46.) személyeket bírósá-
gi ülnöknek megválasztja. 
 
Határidő:  2018. április 30. 
Felelős:  jegyző 

 

Tizenkettedik 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 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül tá-
mogatta (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
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70/2018. (IV. 19.) 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 

 

Tizenharmadik napirend:  
Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Jónás 
Kálmán) mellett támogatta (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta:  
 

71/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Tizennegyedik napirend:  
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté La-
jos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határoza-
tot hozta: 
 

72/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés 
közötti eseményekről április hónapban adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Tizenötödik napirend:  
Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium intézményvezetői megbízásának vélemé-
nyezésére. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

73/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hőgyes 
Endre Gimnázium intézményvezetői megbízásával kapcsolatban nem él a 
véleményezési jogával.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
 

Tizenhatodik napirend:  
Előterjesztés a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői 
megbízásának véleményezésére. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté La-
jos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határoza-
tot hozta:  
 

74/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Thököly 
Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői megbízásával 
kapcsolatban nem él a véleményezési jogával.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
 

Tizenhetedik napirend:  
Válasz beépítetlen ingatlanok és a mellettük található közterületek állapotával kap-
csolatban. 
 
Kocsis Róbert: Az ingatlan előtt most is térdig érő fű van. Le kellene vágatni, ha ez meg-
történik, akkor elfogadja a választ.  
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Tizennyolcadik napirend:  
Válasz interpellációra a Halasi Fekete Péter téren mozgáskorlátozottak részére kije-
lölt parkolóhelyek áthelyezésével kapcsolatban. 
 
Jónás Kálmán: Javasolja, keresse meg az önkormányzat levélben a Spar üzemeltetőjét, 
nekik jogszabályi kötelességük a parkolókat üzemeltetni és hívják fel a figyelmet az emlí-
tett probléma megoldására. Ezzel a kiegészítéssel elfogadja a választ.  
 

Tizenkilencedik napirend:  
Előterjesztés időszakos vendéglátóipari létesítmény elhelyezésére alkalmas terület 
pályáztatására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté La-
jos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határoza-
tot hozta:  
 

75/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az időszakos 
vendéglátóipari létesítmény elhelyezésére alkalmas, Gábor Áron utcán kije-
lölt terület előterjesztés szerinti pályáztatásával egyetért.  
A testület egyetért továbbá azzal, hogy az ideiglenesen kijelölt árusítóhelyek 
hasznosítását a hivatal szabadon hasznosíthassa a korábban meghirdetett, 
azonos feltételekkel.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző  

 

Kérdések, interpellációk:  
 
Jónás Kálmán: Egy állampolgár kereste meg azzal kapcsolatosan, hogy a Bárdos iskola 
előtti parkolóban lehetőség van-e egy „kivéve autóbusz” feliratú tábla elhelyezésére? A 
környékbeli szálláshelyek vendégei autóbuszai rendszeresen ott parkolnak, ez nagyon 
zavarja az ott lakókat.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Ez bizottsági hatáskör, ha kéri képviselő úr, egyéni előterjesztés 
keretében a bizottságnak döntenie kell, az iroda pedig megvizsgálja a lehetőségeket.  
 
Majoros Petronella: A Gábor Áron utcán járt a mai napon, ott szembesült azzal a ténnyel, 
hogy a munkálatok során jelentős mennyiségű törmelék halmozódott fel. Ez meddig marad 
így? Esztétikai szempontból és a környezetszennyezés miatt is zavaró.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Május közepe a kivitelezési határidő, helyre kell állítani a terüle-
tet a határidő végére.  
 
Jónás Kálmán: A Major utca belső körénél több táblát is kihelyeztek kutyafuttatóval kap-
csolatosan, csak nem épült meg ez idáig a futtató. Ő már többször javasolta a megépíté-
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sét, nem kerülne nagy összegbe. Végleges megoldásnak egy korszerű kutyafuttató meg-
építését tartaná. Kéri, vizsgálja meg a hivatal ennek lehetőségét.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Lakossági kérésre irányító táblák kerültek kihelyezésre, nem új 
terület kijelölés történt.  
 
Kocsis Róbert: Február környékén a Bocskai zug lakói eljuttattak hozzá egy levelet, 
melyben egy parkoló vagy leállási lehetőség kiépítését kérik a zug bejárata mellett. A nem 
tartósan ott tartózkodó járművek akadályozzák a be- és kihajtást. Alpolgármester Úr szó-
ban arról tájékoztatta, hogy nincs rá keret. Kéri, egyfajta tervezési folyamat induljon meg 
ebben a kérdéseben.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A 2018. évi költségvetés nem különített el forrást tervezési fel-
adatellátásra. Ha van rá szándék, akkor készítenek előterjesztést a következő ülésre.   
 
A képviselő-testület ülése 15.55 órakor befejeződött.  
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr. Sóvágó László      Dr. Korpos Szabolcs  
    polgármester                                               jegyző 


