
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2014. december 18-án 15.30 órakor kezdődött általános 
közmeghallgatásáról. A közmeghallgatáson 2 állampolgár volt jelen.  
 
Jelen vannak:  Dr.Sóvágó László polgármester, Holoda Attila 
alpolgármester, Marosi György Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi 
Irén, Orosz János, Kállai István, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, 
Kocsis Róbert, Jónás Kálmán, Majoros Petronella képviselők, a 
Polgármesteri Hivatal részéről Dr.Vincze Ferenc jegyző, Lőrincz László 
irodavezető-főkönyvelő, Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök, Varga Imre 
humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes; Kunkliné Dede Erika 
szociális csoportvezető-helyettes, dr. Korpos Szabolcs technikus, 
Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető. 
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelent állampolgárokat, majd a 
közmeghallgatás menetéről, szabályairól szólt.  
 
Jákób László (Nádudvari út 69.): A Vadász Söröző nyitva tartásával 
kapcsolatosan vannak problémái. A sörözővel szemben lakik és a 
nyitva tartását hajnal 2 óráig engedélyezték. Van olyan alkalom, hogy 
fél 3-3-ig is nyitva van, főleg nyáron. Pihenni a nagy zajtól nem lehet. 
Reggel 5-től már nyitva van. Rengetegen vannak, hangoskodnak, néha 
a rendőrség is kimegy, de semmi intézkedés nem volt ezidáig. Nagyon 
régen fennálló probléma ez, jelezte az akkori képviselő asszonynak, járt 
Jegyző Úrnál, levélben is beadta a hivatalnak a panaszát. Kapott 
válaszlevelet, de semmi változás nem történt, mivel a két mellette lakó 
szomszédtól nem érkezett panasz. Most aláírásokat gyűjtött, 4 hete 
beadta a hivatalnak a levelet, 21 fő írta alá. Eddig nem kapott választ.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Más vendéglátó egységekkel is hasonló problémák 
vannak évtizedek óta. Hatósági ügyről van szó. A gond ott van, hogy az 
üzletek nyitva tartását az üzemeltető határozza meg. Rendkívül szigorú 
feltételek esetén tudja csak korlátozni, vagy az engedélyt visszavonni a 
hivatal. A konkrét ügyre nem tud most válaszolni, folyik az eljárás, de 
megoldást sokkal nehezebb találni.   
 
Dr. Sóvágó László: Mindenki egyetért abban, hogy senki sem szeretne 
ilyen körülmények között élni. A probléma az, hogy a jogszabály a 
hivatalra nézve is kötelező. A hatóságnak csak úgy van joga intézkedni, 
ha az törvényesen történik. Van egy ellenérdekű fél, aki tisztában van a 
saját jogaival. Még nem telt le az ügyintézési határidő a levél 
benyújtása óta, de megígéri, hogy rajta tartja az ügyön a szemét.  
 
Debreceni Zsolt (Hajdúszoboszlói Spartacus SE): Hajdúszoboszlón 
két labdarúgó sportegyesület van, de mindig csak az egyiket 
támogatják, sokan nem tudnak róla. Az ő egyesületének munkája nem 
kapott elég támogatottságot a sajtóban sem. Társadalmi 
együttműködéssel sokkal nagyobb támogatást kapnának, de más 
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elveken működik a két egyesület. A legfontosabbnak a sport 
eszközeivel történő nevelést tartja. Az ő egyesületük nagyon kevés 
pénzből gazdálkodik, kevés támogatást kapnak, sokszor saját autóján 
szállítja a gyerekeket edzésre, nincsenek meg a megfelelő körülmények 
az edzéshez. Ő az edzéseket társadalmi munkában végzi. Megköszöni 
a támogatást Nyéki Istvánnak és Czeglédi Gyulának, akik nagy 
segítséget nyújtottak az egyesületnek. Kéri a testületet, támogassák 
munkájukat.  
 
Dr. Sóvágó László: Az önkormányzat és a város is sokkal többet tett a 
sportért. Megszavazta az előző testület, hogy műfüves pálya épüljön, 
várják az MLSZ válaszát. Felajánlották a TIGÁZ-nak, hogy a 
teniszpályákat megvásárolják, ez is több tízmillió forintba kerül. Az 
önkormányzat az elmúlt testületi ülésen 14 millió Ft önrészt szavazott 
meg arra, hogy az öltöző épületét felújítsák. Minden évben igen jelentős 
összeget áldoz az önkormányzat a sportra. Kéri a testületet, szavazzon 
arról, elfogadja-e a választ.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, 
Marosi György Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi Irén, Orosz 
János, Kállai István, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Kocsis Róbert) 
és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett elfogadta a választ.  
 
A közmeghallgatás 16.30 órakor befejeződött.  

 

K.m.f. 
 
 
 

   Dr. Sóvágó László              Dr. Vincze Ferenc 
  polgármester                                                          jegyző 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


