JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 18-án 14.00 órakor a Városháza Pávai Vajna Ferenc
termében kezdődött nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert,
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila
Sándor, Orosz János képviselők, Dr. Korpos Szabolcs megbízott jegyző;
Lőrincz László gazdasági irodavezető-főkönyvelő; Varga Imre humánközszolgáltatási
irodavezető-helyettes;
Szilágyiné
Pál
Gyöngyi
városfejlesztési irodavezető-helyettes; Kunkliné Dede Erika egészségügyi,
szociális irodavezető-helyettes; Obbágy Ádám technikus; Molnár Viktória
jegyzőkönyvvezető, valamint érdeklődő állampolgárok.
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
testület határozatképes, majd javasolta a meghívóban szereplő napirendek
elfogadását és megtárgyalását, azzal a kiegészítéssel, hogy az alábbi egyéni
képviselői indítványok, illetve kiosztott anyagok felvételéről szavaznia kell a
képviselő-testületnek:
 Javaslat bizottsági tag személyére;
 Egyéni képviselői indítvány multifunkciós sportcsarnok létesítése
tárgyában;
 Egyéni képviselői indítvány az európai béruniót célzó polgári
kezdeményezés támogatására;
 Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának
igényléséről;
 Előterjesztés a szabadtéri színpad megépítéséről;
 Szóbeli előterjesztés pályázatokkal kapcsolatosan.
A képviselő-testület bizottsági tag személyére vonatkozó javaslat napirendre
vételét 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán,
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban
11 fő vett részt);
multifunkciós sportcsarnok létesítésével kapcsolatos egyéni képviselői
indítvány napirendre vételét 4 igen (Harsányi István, Jónás Kálmán,
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella), 1 nem szavazat (Dr. Sóvágó
László) és 6 tartózkodás (Antalné Tardi Irén, Kocsis Róbert, Marosi György
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János) mellett nem
támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt);
az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatásáról szóló
egyéni képviselői indítvány napirendre vételét 5 igen (Harsányi István, Jónás
Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 4 nem
szavazat (Antalné Tardi Irén, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi
Attila Sándor) és 2 tartózkodás (Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett
nem támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt);
a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényélésről szóló
előterjesztés napirendre vételét 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert,
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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);
a szabadtéri színpad megépítéséről szóló előterjesztés napirendre vételét 11
igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor,
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László),
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett
részt);
a pályázatokkal kapcsolatos szóbeli előterjesztés napirendre vételét 11 igen
szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor,
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László),
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett
részt)
a meghívóban szereplő napirendet a fenti módosításokkal 11 igen szavazat
(Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla,
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos,
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és
ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a
következő napirendet fogadta el:
82/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
NAPIREND:
1.
Javaslat bizottsági tag személyére.
Előadó: indítványozó képviselő
2.
Előterjesztés új városrész helyi menetrendszerinti
közlekedésbe történő bevonásával kapcsolatosan.
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes

autóbusz-

3.
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi
átfogó értékeléséről.
Előadó: megbízott jegyző
4.
Előterjesztés bölcsődei férőhely bővítésére.
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes
5.
Előterjesztés IX. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására.
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes
6.
Előterjesztés Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével
kapcsolatosan.
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes
7.
Előterjesztés
hozzájáruló
értékesítéshez.
Előadó: gazdasági irodavezető

nyilatkozat

megadására

ingatlan
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8.
Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti lakóház megvásárlására.
Előadó: gazdasági irodavezető
9.
Előterjesztés Gábor Áron utca felújítása tárgyú pályázat módosításáról.
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
10. Előterjesztés az óvoda konyha felújítására vonatkozó pályázatról.
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
11. Előterjesztés közterületek elnevezéséről.
Előadó: igazgatási irodavezető
12. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezésről.
Előadó: polgármester

2016.

évi

13. Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának
igényélésről.
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
14. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
Előadó: polgármester
15. Előterjesztés multifunkciós sportcsarnok megépítéséről.
Előadó: alpolgármester
16. Előterjesztés Szabadtéri Színpad megépítéséről.
Előadó: polgármester
17. Pályázatokkal kapcsolatos szóbeli előterjesztés.
Előadó: polgármester
18. Tájékoztató a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. középtávú fejlesztési
koncepciójáról.
Előadó: vezérigazgató
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
ZÁRT ÜLÉSEN:
1.
Előterjesztés bérleti díj módosítására.
Előadó: gazdasági irodavezető

Első napirend:
Javaslat bizottsági tag személyére.
A napirend tárgyalásán jelen volt Bényei Sándor.
A képviselő-testület 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)
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mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 10 fő vett
részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:
83/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi
CLXXXIX. törvény 58. § (1) és (2) bekezdése valamint az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzata alapján Bényei Sándort a
Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság nem képviselő tagjává
választja meg.
Határidő: Felelős: Ezt követően Bényei Sándor önkormányzati nem képviselő bizottsági tag
eskütételére került sor.

Második napirend:
Előterjesztés új városrész helyi menetrendszerinti
közlekedésbe történő bevonásával kapcsolatosan.

autóbusz-

A napirend tárgyalásán jelen volt Kocsis Tibor, az ÉMKK Zrt. közszolgáltatási
igazgatója.
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Jónás Kálmán: Olvasható az anyagban, hogy csak 55-en küldték vissza a
felmérőlapot a Hétvezér-telep városrészről. Mi lehet ennek az oka? A két
ülés közötti eseményekben olvasható, hogy a TESCO buszjárat megszűnt,
mivel a körzetben lakók nem tartották fontosnak a buszjáratot. Lehet, meg
kellene fontolni, hogy indítsanak oda járatot.
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Nem lehet tudni, miért érkezett ennyire kevés
számú válaszlap vissza. Nemrég döntött a testület a bánomkerti
városrészben menetrend-módosítással kapcsolatosan. Akkor is ilyen
nagyságrendű volt a válaszadók száma és méltányolta a testület a kérést. A
döntés a képviselő-testület kezében van, hiszen többlet költség fog felmerülni
az üzemeltetéssel kapcsolatosan.
Kocsis Róbert: A négy hónapos próbaidőszak a tapasztalatok alapján
megnyugtatóan segít-e megbecsülni azt, hogy mennyire lesz sikeres a járat?
Kocsis Tibor: Ez a négy hónap teljes mértékben elegendő arra, amely
alapján tisztán látható, hogy a jövőben kell vagy sem a járatot üzemeltetni.
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István,
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella,
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr.
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a
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döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő
határozatot hozta:
84/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
- egyetért a Hétvezér telep elnevezésű városrész helyi menetrendszerinti
autóbusz-közlekedésbe történő bevonásával az előterjesztésben foglaltak
alapján, kísérleti jelleggel 2017. szeptember 1. és 2017. december 31.
közötti időszakban, a csatolt menetrend szerint;
- egyetért azzal, hogy a szolgáltató a feladatot 1 db Iveco C50C típusú
midibusz biztosításával lássa el, a jelenleg rendelkezésre álló
autóbuszvezetői állomány 1 fővel történő bővítésével, a felmerülő indokolt
költségek biztosítása mellett.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az járat
ideiglenes bevezetésére bruttó 1,6 Mft összeget biztosít a 2017. évi városi
költségvetés 1.sz. melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati céltartalék
kerete terhére.
Felkéri a mb. Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére,
felhatalmazza
a
Polgármestert
a
Közszolgáltatási
szerződés
módosításának aláírására.
Határidő: 2017. szeptember 1 – 2017. december 31.
Felelős: ÉMKK Zrt. vezérigazgató
Polgármester
mb. jegyző

Harmadik napirend:
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi
átfogó értékeléséről.
A napirend tárgyalásán jelen voltak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdúszoboszlói Járási Hivatal, a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális,
Család- és Gyermekjóléti Központ és a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság
képviselői.
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság
megtárgyalta a beszámolót és egyhangúlag támogatta.
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István,
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella,
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr.
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a
döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő
határozatot hozta:
85/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
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törvény 96. § (6) bekezdése és a végrehajtási rendelete alapján - az
abban előírt tartalmi követelményeknek megfelelően - a helyi
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló
2016. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.
Határidő: folyamatos, illetve 2017.május 31.
Felelős: mb. jegyző

Negyedik napirend:
Előterjesztés bölcsődei férőhely bővítésére.
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Bízik benne, hogy minél előbb,
talán már szeptemberben új bölcsődei férőhellyel bővülhet a város.
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta
és támogatta. Az intézménybejáráskor megnézték az óvoda telítettségét, van
rá lehetőség, hogy kialakítsák ott a bölcsődei férőhelyet.
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság
megtárgyalta a beszámolót és egyhangúlag támogatta. Olyan célról van szó,
amellyel érdemben tudják a kisgyermekes családokat segíteni. Az ősz
folyamán megindulhat a munka, ez segíti a hosszú várólista megszűnését a
bölcsődében.
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István,
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella,
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr.
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a
döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő
határozatot hozta:
86/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi
támogatását adja bölcsődei férőhely 20 fős kapacitás bővítéséhez a Liget
Óvoda
(Hajdúszoboszló,
Hőforrás
utca
145.)
felhasználható
épületrészében a tervezési feladatok megkezdésével, mely előkészítésitervezési munkálatokra bruttó 1.500.- eFt összeget különít el a 2017. évi
városi költségvetés 1.sz. melléklet (mérleg) tartalék keret terhére.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: mb. jegyző/irodavezető-helyettesek

Ötödik napirend:
Előterjesztés IX. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására.
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság
megtárgyalta a beszámolót és egyhangúlag támogatta. A bizottság
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meghallgatta doktornőt,
támogatta.

a

referenciái,

személyes benyomás alapján

A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István,
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella,
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr.
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a
döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő
határozatot hozta:
87/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy a Magyari Praxis Egészségügyi Szolgáltató Bt.
(Hajdúszoboszló, Földvár u. 18. ) ellátó orvosa Dr. Kissné Dr. Magyari
Mária Hajdúszoboszló város IX. számú felnőtt háziorvosi körzet területi
ellátási kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó praxist értékesíteni
kívánja Dr. Fucskó Csilla (szül: Debrecen, 1981.05.18. an: Gál Irma
Juliánna, Hajdúszoboszló, Koch Róbert u. 23. szám alatti lakos) háziorvos
részére.
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilatkozik, hogy Dr. Fucskó Csilla háziorvos személyét elfogadja és az 1./
pontban megjelölt körzetre vonatkozó feladat jövőbeni ellátása érdekében
előszerződést köt Dr. Fucskó Csilla (Debrecen, 1981.05.18. nyilvántartási
száma: 69059) háziorvossal. Felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási előszerződést, majd a végleges szerződés aláírására, a jegyzőt a
szerződések ellenjegyzésére.
3./ Ezzel egyidejűleg a Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének
26/2013.(III.21.) számú határozata alapján készült 2013. április 18-án
aláírt egészségügyi feladat-ellátási szerződést (6 db mellékletével együtt) melyet a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint megbízó és a
Magyari Praxis Egészségügyi Szolgáltató Bt. mint megbízott között jött
létre, ahol az ellátó orvos Dr. Kissné Dr. Magyari Mária - a megbízó 2017.
december 31. napjával felmondja.
4./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilatkozik, hogy Dr. Fucskó Csilla háziorvossal végleges feladat-ellátási
szerződés megkötésének feltétele, hogy a doktornő praxisengedélyt
kapjon és minden hatályos jogszabályi feltételnek megfeleljen a IX. számú
felnőtt háziorvosi körzet működtetéséhez.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: jegyző/irodavezető-helyettes

Hatodik napirend:
Előterjesztés Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével
kapcsolatosan.
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Dr. Sóvágó László: Kiosztásra került egy anyag ülés előtt, amely a
helyszínre is javaslatot tesz.
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén
megtárgyalta, az ott elhangzott érvek alapján a működésre 50.000.- Ft-ot, a
hátrányos helyzetű tanulók támogatására 100.000.- Ft-ot javasol. Az
emlékmű kérdésében nem döntött a bizottság, de az az észrevétele volt,
hogy majd a város arculati kézikönyvének elkészülte után érdemes ezzel
foglalkozni.
Dr. Korpos Szabolcs: Főépítészi szakvélemény kértek be a helyszín
vonatkozásában. Az eredeti helyszínt nem találta jónak, az alapítvány két
újabb helyszínt jelölt meg, ezeket elfogadhatónak tartja főépítész úr, aki csak
a helyszín vonatkozásában tett javaslatot.
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Elbírálta a három támogatási igényt, a helyszínnel nem kívánt
foglalkozni. A három támogatási igényt egyhangúlag támogatta a bizottság.
Harsányi István: Az alapítvány elnöke megkereste és felajánlotta, hogy
támogatja az alapítvány a hátrányos helyzetű tanulókat pályázat útján. A
napokban születik döntés a pályázatról. Kéri, külön szavazzanak a
helyszínről és a támogatási igényekről.
Jónás Kálmán: Fontosnak tartja az emlékmű felállítását. Arról lehet
vitatkozni, hogyan nézzen ki. Köszöni, hogy befogadták javaslatát.
Rengetegen dolgoznak azért ebben az ágazatban, hogy Hajdúszoboszló
eredményes legyen. Kéri, támogassák az emlékmű felállítását.
Kocsis Róbert: Mindig nagy viták előzik meg hasonló emlékművek
felállítását. Ő szerencsésebbnek tartaná, ha lenne miből választani. Számos
szakma, szakterület képviseltetve van, lehet másként kellett volna
megfogalmazni ezt a célt. Megérne ez a cél annyit, hogy egy másik
alternatíva legyen kidolgozva. Várhat ez a tervezés annyit, hogy szülessen
egy másik művészi elképzelés.
Dr. Sóvágó László: Tisztázni szeretné, hogy ennek a szobornak nincs
semmi köze a Vendéglátók Egyesületéhez. Egy alapítványról van szó,
tagságban sincs köze az egyesülethez.
Marosi György Csongor: Egyet tud érteni az elhangzottakkal, a szakma
megérdemel egy emlékhelyet. Jó szívvel nem tud dönteni a szobor
kérdésében, több variációból kellene választani. Ha ez az egy variáció van,
azt nem tudja támogatni.
Orosz János: A névsort olvasva, több személy hiányzik róla, akik segítették
a várost. Jó lenne látni az ő nevüket is egy emlékhelyen.
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István,
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella,
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr.
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a
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döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő
határozatokat hozta:
88/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000.Ft összeggel támogatja a Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány
kérelmét az alábbi tevékenységek támogatására:
Működési költségek: 50.000.- Ft
Hátrányos helyzetű, szakképzésben résztvevő tanulók támogatása,
versenylehetőség teremtése: 100.000.- Ft
Az összeg fedezete a költségvetés tartalék kerete.
Határidő: 2017. május 18., illetve értelemszerűen
Felelős: mb.jegyző
89/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
városi főépítészt, hogy a 2017. júliusi képviselő-testületi ülésre készítsen
előterjesztést a turisztikai emlékmű javasolt helyszínével kapcsolatosan.
Határidő:
Felelős:

2017. júliusi képviselő-testületi ülés
városi főépítész

Hetedik napirend:
Előterjesztés
hozzájáruló
értékesítéshez.

nyilatkozat

megadására

Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság
előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja.

ingatlan

megtárgyalta

az

A képviselő-testület 9 igen (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay
György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos,
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), 1 nem szavazat
(Jónás Kálmán) és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett (a
döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő
határozatot hozta:
90/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárulását adja, hogy a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit
Zrt. a tulajdonában lévő Hajdúszoboszló, Debreceni útfél 10. szám alatti
3546 m2 alapterületű 3339 helyrajzi számú ingatlant a Greenfaktor Kft.
részére értékesítse 3.200.000 forint + áfa összegért.
Határidő: 2017. május 30.
Felelős: Nyéki István vezérigazgató
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Nyolcadik napirend:
Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti lakóház megvásárlására.
Orosz János: Ez az ingatlan fogott ingatlan. Az örökösök közül az egyik el
szeretné adni a városnak, a másikkal nem tudtak kapcsolatot teremteni. A
városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság egyhangú tartózkodással nem
kívánja megvásárolni az ingatlant.
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság is megtárgyalta és
egyhangúlag az elutasítás mellett döntöttek.
Kocsis Róbert: A fogott ingatlan kifejezés nem szerepel az előterjesztésben.
Mit ért ezalatt Orosz képviselőtársa?
Orosz János: A Csontos utcai legelőre építettek, több házat is. A telek a
városé.
Lőrincz László: Az ingatlan a város tulajdonában van.
Kanizsay György Béla: A körzetében jó néhány hasonló probléma van.
Fogott telkekre építettek engedély nélkül házakat. Ezek nagy része mára
lakhatatlanná vált. Az ott lakók életét megkeserítik ezek a házak. Más
megoldás nincs az ottani állapotok rendezésére, minthogy az önkormányzat
megvásárolja azokat. Kéri, támogassa a testület a megvásárlást.
Orosz János: Most csak az egyik felét tudja a város megvásárolni, a másik
örökös nem hajlandó eladni. Ha a város kezébe kerül a fele, akkor bírósági
úton lehet majd a másik részt megszerezni.
A képviselő-testület 2 igen (Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla), 3 nem
szavazat (Antalné Tardi Irén, Máté Lajos, Orosz János) és 6 tartózkodás
(Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György
Csongor, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett (a
döntéshozatalban 11 fő vett részt) nem támogatta az előterjesztést és a
következő határozatot hozta:
91/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csontos
u. 81. szám alatti lakóház megvásárlását nem támogatja.
Határidő: Felelős: -

Kilencedik napirend:
Előterjesztés Gábor Áron utca felújítása tárgyú pályázat módosításáról.
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

tegnapi

ülésén
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Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta
és támogatta az előterjesztést.
Majoros Petronella: A járdaépítés milyen módon készül el?
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Térkő burkolatot kap az út.
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István,
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella,
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr.
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a
döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő
határozatokat hozta:
92/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
76/2017. (IV.20.) számú határozatát a Gábor Áron utca felújítása című
pályázat tartalma és bekerülési költsége tekintetében módosítja.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter által közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati kiírásra vonatkozóan
támogatja 1 db pályázat benyújtását és a kapcsolódó műszaki tartalmat az
alábbiak szerint:
Szilárd burkolatú közutak felújítása pályázati alcél keretében a Gábor Áron
utca útfelújítását a Szent Erzsébet utca és Pávai Vajna utca közötti
szakaszon, továbbá szilárd burkolatú járda javítása, felújítása alcélként
járda építését, és a közút és annak közvetlen környezetében keletkező,
szükséges felszíni csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó víznyelők
kiépítését, padka építést, füvesítést, továbbá a projekt előkészítéshez
kapcsolódó engedélyezési, közbeszerzési eljárási, lebonyolítási és
műszaki ellenőrzési tevékenységeket.
Képviselő testület a pályázatot 33.656.848,- Ft összes elszámolható
költséggel, 21.876.951,- Ft, összegű támogatás mellett, 11.779.897,- Ft
saját forrás biztosításával támogatja megvalósítani.
Az önkormányzati összes saját forrás fedezetét a 2017. évi városi
költségvetésben az 1. sz. melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati
tartalékok kerete nyújtja.
Határidő: Pályázat ütemezése szerint
Felelős: polgármester,
mb. jegyző
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93/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter által közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati kiírásra vonatkozóan
benyújtott pályázat műszaki tartalmához szorosan kapcsolódó, a Gábor
Áron utca bal oldali parkolósávjának kiépítését pályázaton kívül.
A parkolósáv és a hozzá kapcsolódó egyéb költségeket saját forrásból
biztosítja 10.970.852,- Ft összegben, a 2017. évi városi költségvetésben
az 1.sz. melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati tartalékok kerete terhére.
Határidő: Pályázat ütemezése szerint
Felelős: polgármester,
mb. jegyző

Tizedik napirend:
Előterjesztés az óvoda konyha felújítására vonatkozó pályázatról.
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A határozati javaslat utolsó bekezdésében forrás
elkülönítését kérik, bruttó 2 millió Ft keretösszeget kér elfogadni.
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta
és támogatta a módosított határozati javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István,
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella,
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr.
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a
döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta a módosított előterjesztést és a
következő határozatot hozta:
94/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzetgazdasági miniszter, a belügyminiszter és az emberi erőforrások
miniszter által közösen meghirdetett az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló 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 megvalósítását.
A pályázat időbeli megvalósításaként a Képviselő testület támogatja az
alábbiakat:
2017. december – eszközbeszerzés,
2018. január – március 15. kiviteli terv készítése,
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2018. április – május közbeszerzési eljárás lefolytatása,
2018. június 1. – augusztus 15. kivitelezés, műszaki ellenőrzés
Képviselő testület a pályázatot 68.937.095,- Ft összes elszámolható
költséggel, 40.000.000,- Ft összegű támogatási igény mellett,
28.937.095,- Ft saját forrás biztosításával támogatja megvalósítani. A
pályázati saját forrás fedezetét Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
2017. 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,
bruttó 2 millió Ft összegig a 2017. évi városi költségvetés 1.sz. melléklet
(mérleg) tartalékok kerete terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

pályázat ütemezése szerint
polgármester,
mb. jegyző

Tizenegyedik napirend:
Előterjesztés közterületek elnevezéséről.
(Holoda Attila alpolgármester 14.54 órakor érkezett.)
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és részben támogatta, a Kecskeméthy
Balázsról szóló elnevezést illetően. A másik utcával kapcsolatosan elfogadta
a bizottság Jónás Kálmán módosító javaslatát, mely szerint Wass Albertről
legyen elnevezve ez az utca, tekintettel arra, hogy ez egy igencsak szélső
utcája lesz a városnak. Hajdúszoboszló egyetlen mártír polgármesterének
pedig méltó emlék-állítás lenne, ha a korábban róla elnevezett utca kapná
vissza ezt a nevet.
Jónás Kálmán: Köztudomású, hogy a Puskin utca volt elnevezve Wass
Albertről, a Bajcsy-Zsilinszky utca pedig Körner Béláról. Javasolja, hogy a
Puskin utca nevét változtassák vissza az eredeti nevére, a Bajzsy-Zsilinszky
utcának legalább egy részét nevezzék vissza. A városháza előtti rész
vértanúkra való visszanevezését is javasolja a későbbiekben.
Orosz János: A Hétvezér-lakótelep utcái hajdúkapitányokról vannak
elnevezve. Miért nem lehet azt az utcát is hasonlóan hajdúkapitányról
elnevezni? Hiszen azon a környéken van.
Marosi György Csongor: Egy tavalyi önkormányzati döntésnek
eredményeképpen a Hétvezér-lakótelepen két új utca nyílik majd. Méltatlan,
hogy a városban nem viseli utca név az egyetlen mártírhalált halt
polgármester nevét. Az utcanév változtatások nem igazán tetszenek az
embereknek. A Puskin utca nevével kapcsolatosan az MTA nem állapított
meg semmi negatívat. Minden évben megemlékeznek a vörös terror
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áldozatairól, úgy gondolja, Fekete Lászlóról is meg kell emlékezni egy utca
nevével.
Kocsis Róbert: Egyetért azzal, hogy legyen Fekete Lászlóról utca
elnevezve, de mivel korábban már volt elnevezve utca róla, az a méltó
megoldás, ha az az utca visszakapja a korábbi nevét. A vasútállomás mellett
lévő utca elnevezése nem méltó megemlékezés a személyéről. Az MTA
állásfoglalását épp a szemben ülő képviselőtársai vették félvállról a Gorkij
utca elnevezésével kapcsolatosan. Döntsenek most Kecskeméthy Balázsról,
illetve tudja támogatni, hogy hajdú vezérről legyen elnevezve ez az utca. Ha
van jobb javaslat, mint a bizottsági ülésen elfogadott Wass Albert utca, akkor
azt is tudja támogatni.
Majoros Petronella: Ő is azt támogatja, hogy Hajdúszoboszlóhoz kötődő író,
költő, történelmi alak neve folytatódjék az utca elnevezéssel kapcsolatosan.
Akár Juhász Imre vagy Rácz György nevét is érdemes lenne átgondolni, de
nem kíván neveket mondani. Érdemesebb lenne levenni most ezt az utcát
napirendről és a későbbiekben jobban végiggondolni az elnevezést. Wass
Albert helyett másik nevet kellene szorgalmazni erre az utcára.
Marosi György Csongor: Egyetért Majoros Petronella képviselőtársával,
Wass Albertnek hajdúszoboszlói kötődése nincs. Kocsis képviselőtársának
szavaira reagálva, ő azt mondta, hogy Fekete Lászlóról méltatlan a
megfeledkezés. Mivel a lakossági igények azt mutatják, hogy nem szeretik a
lakók, ha lakott utcát neveznek át, ezért mondta azt, hogy a Puskin utca
nevével nincs probléma. Nem érti, hogyan lehet egy utca elnevezése
méltatlan arra a személyre nézve, akiről elnevezték, hiszen maga az
elnevezés egyfajta méltóságot ad.
A képviselő-testület a Wass Albert elnevezést 2 igen (Jónás Kálmán, Kocsis
Róbert), 6 nem szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Kanizsay György
Béla, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János) és 4 tartózkodás
(Harsányi István, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó
László) mellett (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) nem támogatta;
a Fekete László elnevezést 9 igen (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila,
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté
Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) szavazat és 3
tartózkodás (Harsányi István, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert) mellett (a
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta;
a Kecskeméthy Balázs elnevezést 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén,
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr.
Sóvágó László) és 2 tartózkodás (Harsányi István, Orosz János) (a
döntéshozatalban 12 fő vett részt) mellett támogatta
és a következő határozatot hozta:
95/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7779
és 6846/4 hrsz-ú ingatlanokat Fekete László utcának nevezi el 2017.
június 1-jétől.
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2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7783
és 7784 hrsz-ú ingatlanokat Kecskeméthy Balázs utcának nevezi el 2017.
június 1-jétől.
Utasítja
a
polgármesteren
keresztül
a
jegyzőt,
hogy
az
utcaelnevezésekhez szükséges igazgatási jellegű intézkedéseket
haladéktalanul tegye meg.
Határidő: haladéktalanul
Felelős: mb. jegyző

Tizenkettedik napirend:
Tájékoztató Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2016.
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezésről.

évi

A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István,
Holoda Attila, 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 (a
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő
határozatot hozta:
96/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a
mellékelt összegezés szerint - tudomásul veszi az Önkormányzat 2016.
évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezés tartalmát.
Határidő: Felelős: polgármester

Tizenharmadik napirend:
Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának
igényélésről.
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István,
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő
határozatot hozta:
97/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. december 30-án létrejött
Közszolgáltatási szerződés keretében, pályázati eljárás lefolytatásával
bízta meg a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő
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Részvénytársaságot, - melynek jogutódja az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. - a Hajdúszoboszló város közigazgatási határán
belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás
kizárólagos joggal történő ellátására.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére a helyi közlekedés
működtetéséhez 2016. évben összesen nettó 15.610.236,- Ft összegű
saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást
nyújtott.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza,
hogy 2017. évben január 1-től december 31-ig Hajdúszoboszló területén a
menetrend szerinti helyi személyszállítást folyamatosan fenntartja.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: polgármester,
mb. jegyző

Tizennegyedik napirend:
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István,
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő
határozatot hozta:
98/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés
közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: Felelős: -

Tizenötödik napirend:
Előterjesztés multifunkciós sportcsarnok megépítéséről.
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.
Kanizsay György Béla: Nagyon örül annak, hogy ez az anyag a testület elé
került. A sportcsarnok megépítése önkormányzati feladat. Az ő márciusi
előterjesztése nagyban hasonlít ehhez az anyaghoz. Kéri a testületet, hogy
az ő általa javasolt tanulmányt készítsék el és ezzel a tanulmánnyal
forduljanak a kormány illetékes személyeihez. Korábban is voltak pályázatíró
cégekkel kapcsolatai az önkormányzatnak, olyan cégekkel, akik jelentős
lobby erőt képviseltek. Nagyon sok pályázaton elnyert összeg
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maximalizálása ennek is köszöntető. Kéri az előterjesztőtől, hogy a
határozati javaslatba kerüljön be egy 5 millió forintot keretösszeg annak
érdekében, hogy a tanulmány elkészüljön. A helyszínre vonatkozóan nem
tartja jó ötletnek a javasolt területet, kerüljön ez most ki a határozatból és
szakértők bevonásával jelöljenek ki újabb helyszínt.
Majoros Petronella: A multifunkciós szó önmagában több funkciót takar. Az
ő olvasatában akár a kultúra is helyet kaphat ebben a témakörben. Továbbra
is javasolja, hogy a helyi múzeumot emelje magasabb szintre, akár egy
csomagba a sporttal. Legalább hasonló jelentőséggel bír a helyi kulturális
érték, mint a sporthiányosságok pótlása. Azt sem tartja elképzelhetetlennek,
hogy a multifunkciós csarnok témakörében helyet kaphasson egy modern,
több funkciót képviselő, interaktív, hagyományokat bemutató kulturális
létesítmény megépítése.
Marosi György Csongor: Örül annak, hogy elindult a folyamat. Ő is tagja
volt annak a többfős munkacsoportnak, akik több városban megnéztek
hasonló csarnokokat. Mindenképpen hiány ez a városban. Javasolja,
ötvözzék az Alpolgármester Úr előterjesztését a Kanizsay képviselőtársa
által elmondottakkal, az 5 millió Ft-ot munkaanyag elkészítésére fordítsák.
Holoda Attila: Köszöni a kiegészítéseket, Marosi képviselőtársa javaslatát el
tudja fogadni. Majoros képviselőtársa által elmondottakkal is egyetért, a
kultúrának is magas színvonalon kell lennie egy olyan városban, ahol a
turizmus igen fontos, de nem kapcsolná össze ezzel a kifejezetten
sportturisztikai célú létesítménnyel. Látni kell, hogy nagy valószínűsséggel
több területet érintene, kultúra területét, múzeumok felügyeletének területét,
ami elég „mostohagyerek” Magyarországon. Egy szétválasztással szerinte
nagyobb eredményt lehet elérni.
Kocsis Róbert: Úgy értesült, hogy az anyagban említett vendégek
határozottan elutasították ennek a sportcsarnoknak a pályázati nyerését.
Van-e tudomás arról, hogy erre a célra más pályázati kiírás is létezik? Mert
ha nincs, akkor nem érti ezt a szituációt, miért bízzák meg Polgármester Urat
és országgyűlési Képviselő Urat, hogy keressen pénzforrást, ha jelenleg
nincs ilyenről tudomás?
Dr. Sóvágó László: Világosan le van írva az előterjesztésben és most a
nyilvánosság számára felolvassa: „Rövidesen várható Hajdúszoboszló (és
több más település) turisztikai desztinációvá minősítése, amely eljárás
keretében Hajdúszoboszlóra látogatta a Magyar Turisztikai Ügynökség
vezetői. Kéréseink között a multifunkciós sportcsarnok elsőként volt
megemlítve. Álláspontjuk szerint a létesítmény megépítése a turizmus
számára rendelkezésre álló pénzekből nem indokolt, illetve a keretek
szűkössége miatt vannak általuk fontosabbnak ítélt célok. Elsősorban a
gazdaságos kihasználhatóság, illetve a fenntarthatóság kérdésében voltak
észrevételeik. Vizsgálataik szerint a jóval nagyobb Debrecen hasonló
létesítményei sem felelnek meg ezeknek az elvárásoknak.” Látható tehát,
hogy ebből a keretből nem lesz pénz. Amiért kéri, hogy mégis fogadják el ezt
az előterjesztést, az a következő mondat: „Kétségtelen tény, hogy mindezek
ellenére épültek sportcsarnokok az országban, amelyek pénzügyi alapját a
Települési Önkormányzatok Szövetsége által átláthatatlannak nevezett

18
kormányzati pénzosztások képezik.” Marosi Képviselő Úr kiegészítését el
tudja fogadni, ez egy járható út.
Kanizsay György Béla: Ő előterjesztésében kimondottan a Kormány
megkeresését kérte, ez az előterjesztés is erről szól. Nem kell összekeverni
semmilyen pályázattal, ez attól független.
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István,
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő
határozatot hozta:
99/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza
a Polgármestert, hogy a multifunkciós sportcsarnok megépítéséhez
szükséges pénzügy feltételek megteremtése érdekében – az
előterjesztésben vállalt kötelezettségek ismertetésével – kérje Bodó
Sándor országgyűlési képviselő, illetve Magyarország Kormányának
hathatós támogatását.
Határidő:
Felelős:

2017. május 30.
polgármester

Tizenhatodik napirend:
Előterjesztés a Szabadtéri Színpad megépítéséről.
Dr. Sóvágó László: Van egy pályázatunk a gyógyhely területére, aminek
kulcseleme a szabadtéri színpad. A pályázat egy éve lett benyújtva, azóta
sem bírálták el. Most látszólag egyfajta szorításban vagyunk, amelyből
próbálunk kitörni. Ez abból áll, hogy megkérdeztünk szakértőket,
meghirdethetjük-e a közbeszerzést a pályázat elbírálása előtt. Azt a választ
kaptuk, hogy igen. Mindenképpen közbeszerzési eljárást szeretnénk
lefolytatni. A szabadtéri színpad építését nem lehet tovább odázni. Kerestünk
egy jogszabályi megoldást, amely lehetőséget kínál arra, hogy megépüljön a
szabadtéri színpad.
Majoros Petronella: A határozati javaslat utolsó mondata arról szól, hogy a
pénzügyi forrást a VgZrt biztosítja eredménytartaléka terhére. Ha ezt
elfogadja a testület, akkor arról szól, hogy a kivitelezéshez szükséges
forrásokat a Városgazda biztosítja. Ez számos kérdést felvet, hiszen ez nem
jövedelemtermelő beruházás, a cégnek ÁFA-t kell utána fizetni, tevékenységi
körében sincs benne. Az üzemeltetést is tisztázni kell. Ha nem pályázat útján
lesz megvalósítva, akkor nem lenne-e szerencsésebb egy újabb tervet
készíteni? Nagyon régen készült már egy látványterv a Városgazda részéről
ennek a területnek a felújítására vonatkozóan. Támogatná, ha az a terv
visszaköszönne, amely jóval nagyobb befogadóképességgel bírt.
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Dr. Sóvágó László: A Városgazdánál nagyon sok nem jövedelmező
tevékenység van, a tevékenységi kört pedig majd kiegészítik a színpad
fenntartásával. A színpad fő mutatóit egyébként megszavazta mindenki.
Jónás Kálmán: Éppen a felvázolt gazdasági javaslatot javasolta az előző
testületi ülésen a Gábor Áron utcával kapcsolatosan, amitől abszolút
elzárkóztak. Jó ötletnek tartja, hogy menjenek elébe a pályázatnak és
épüljön meg a szabadtéri színpad. Ő mindenképpen megvárná a pályázat
lezárultát, mivel ha nem nyer a pályázat, akkor érdemes lenne újra
átgondolni a terveket. Egy 1000 fős színpad megépítése nem túl jó ötlet.
Máté Lajos: Debrecen 200 ezres város, de egy nagyobb rendezvény
helyszínt évente csak néhány alkalommal tud megtölteni. Bőven elég egy
800-1000 fős szabadtéri színpadot megépíteni.
A képviselő-testület 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István,
Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor,
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 2
tartózkodás (Jónás Kálmán, Majoros Petronella) mellett (a döntéshozatalban
12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot
hozta:
100/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, valamint a polgármestert
a Szabadtéri színpad közös beruházással való megvalósításához
szükséges dokumentumok előkészítésével és aláírásával.
A beruházás megvalósításához szükséges a pénzügyi forrást a
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. biztosítja, az eredménytartaléka terhére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester, vezérigazgató

Tizenhetedik napirend:
Pályázatokkal kapcsolatos szóbeli előterjesztés.
Dr. Sóvágó László: A pozitív dologgal kezdi: az Ebes-Hajdúszoboszló
közötti kerékpárút építéséhez szükséges pénzeket megkapta a város, 427
millió Ft pályázati pénzt nyert, a kerékpárút városon belüli szakasza épül
meg ebből és átépítésre kerül a Puskin utcai csomópont, illetve a PuskinBajcsy Zs. utca közötti kerékpárút-rész. Úgy gondolja, ebben az évben még
nem lehet hozzákezdeni a munkálatokhoz. A 13. napirend címe tudatosan
lett úgy megírva, csak pillanatokon belül elsodorta a valóság. Arról kaptak
tájékoztatást, hogy a városközpont átépítésére beígért pénzből mintegy 370
millió Ft-ot hagytak csak jóvá, mely majdnem 300 millióval kevesebb, mint
amit kértek. Úgy gondolta a hivatal, hogy csökkentett műszaki tartalommal
átírják a pályázatot. Tegnapelőtt kaptak egy levelet, melyben felhívták a
figyelmet, hogy csak úgy járulnak hozzá a megállapodás megkötéséhez,
hogy a tételeket egyenként csökkenteni kell. Kéri, hogy ezt most így fogadja
el a testület.
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A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István,
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella,
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr.
Sóvágó László) mellett (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta az
előterjesztést és a következő határozatot hozta:
101/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zöld város
pályázattal kapcsolatos döntésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási
szerződést csökkentett tartalommal aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Dr. Sóvágó László: A tegnapi nap folyamán a Magyar Turisztikai Ügynökség
vezérigazgató-helyettesétől kapott levelet, melyben leírták, mit támogat az
ügynökség. Rövidesen várható, hogy Hajdúszoboszló városát turisztikai
desztinációvá minősítik, ezáltal pedig közlik, hogy melyek azok a közösen
megvitatott célok, melyeket támogathatónak talál. Vezérigazgató-helyettes Úr
kéri, hogy a képviselő-testület fogadja el ezen javaslatokat. Egy olyan
határozatot kellene a képviselő-testületnek elfogadnia, hogy a Turisztikai
Ügynökség által javasolt fejlesztési elképzelésekkel egyetért és az ehhez
szükséges önerőt biztosítja. Ez négy fejlesztés, ebből kettőt a fürdő fog
megvalósítani. Leírták, hogy a fürdő megépítheti a Tahiti Beach-et, ezt ők
teljesen finanszíroznák, 1,5 milliárdot adnak rá, teljes egészében hazai
forrásból valósulna meg. Másik, a fürdő általi fejlesztés, a tervezetten
bővítésre kerülő Aqua-Palace élményfürdő, ezt csúszdaparkkal kívánják
bővíteni, ez is 2018. negyedik negyedévére valósulna meg. 2 milliárd Ft-ra
becsülik a költségét, ebből 1 milliárdot adna az állam. A következő pályázati
elem a Hajdúszoboszló gyógyparkjának megújítása, gyógyhelyek komplex
turisztikai fejlesztése, ez összefügg az 1 éve bent lévő pályázattal. Itt már
megnevezik a támogatási forrást, a GINOP-7.1.9-17, tehát talán nyer a
gyógyhelyi pályázat. A negyedik elemnél azt írja, hogy a fejlesztés célja a
település várható gyógyhelyfejlesztéséhez kapcsolódóan a gyógyhelyi jelleg
további profiltisztítása, a megnevezése pedig: „Vonzó városkép, turisztikai
promenád kialakítása”, 2020 negyedik negyedévére várható a projekt
befejezése, 300 millió Ft önerő szükséges hozzá. Ezeket javasolja elfogadni,
látható, hogy nagyjából 5 milliárd Ft az összköltségük.
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István,
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő
határozatot hozta:
102/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
pályázatokkal kapcsolatos polgármesteri szóbeli tájékoztatójában
elhangzott, a Turisztikai Ügynökség által javasolt fejlesztési
elképzelésekkel egyetért, és az ehhez szükséges önerőt biztosítja.
Határidő: Felelős: -

Tizennyolcadik napirend:
Tájékoztató a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. középtávú fejlesztési
koncepciójáról.
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula a Hungarospa
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. vezérigazgatója.
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Bízik benne a
bizottság, hogy minél több elem valósul meg. A bizottság kifejezi köszönetét
a Hungarospa Zrt-nek és gratulál a héten kapott elismeréséhez.
Czeglédi Gyula: A menedzsment úgy látta jónak, hogy ismét készüljön el
egy 8 éves fejlesztési program. A Magyar Turisztikai Ügynökséggel folytatott
tárgyalások felgyorsították a folyamatokat. Fejlesztési irányvonalnak a magas
szolgáltatási értékeket képviselő, minőségi élményeket magasabb
jövedelmezhetőséget biztosító fejlesztéseket javasoljuk. Ez mindenképpen
záloga kell legyen a város turizmusának. A vendégforgalmi adatok is ezt az
igényt igazolják. A Tahiti Beach előkészítettsége 100 %-os. A négy évszakos
csúszdapark fejlesztést a menedzsment előrébb sorolta. A főszezonban
rossz idő esetén, illetve hosszú hétvégéken meghaladja a kapacitást az
Aqua-Palace befogadó képessége. A bővítés a vízi aktivitás, élményfürdőzés
irányába haladna. Fedett csúszdákkal bővülne, minimum 30%-al nőne a
kapacitása. Az Aquapark bővítési terve során felmerült egy vízijátszótér
építése a 6-12 éves célcsoport számára. A Csónakázó-tónál lévő sziget,
kemping hátsó része beintegrálódna az Aquapark területébe. Az ifjúsági
szállás területén is piaci rést látunk. A volt Széchenyi Kollégium a Pávai
Vajna-tervvel összhangban kerülne felújításra. Az Árpád Uszodánál várni
kellene pályázati forrásra, de önerőből is megoldható.
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dr. Sóvágó László: Egyetlen dilemmája van. A Tahiti Beach megvalósult
volna akkor is, ha nem történnek meg ezek a dolgok. Vezérigazgató Úr
hogyan látja, meddig kell várni ezekre a dolgokra?
Czeglédi Gyula: Azt gondolja, hogy a másfél milliárd Ft megérheti akár az
egy éves csúszást is. Az ütemezésben az van, hogy 2018. harmadik
negyedévére javasolják megvalósítani. Az ügynökség valószínűleg erre fel
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fog készülni. Ahhoz, hogy a partnerség kialakuljon, a másik oldalon is létre
kell jönnie egy szervezetnek, szerződéskötésre kell, hogy sor kerüljön. Ez a
támogatási összeg példaértékű.
Majoros Petronella: Számára rendkívül megnyugtató az a helyzet, hogy míg
néhány évvel ezelőtt azért aggódtak, hogy vajon a fejlesztések érdekében
szükséges-e a fürdő területét bővíteni, most látható, hogy még mindig találni
olyan területeket, amelyek funkcióval tölthetők be. A sziget újraélesztése is
látványos, párját ritkító elem lesz. Gratulál a fejlesztésekhez.
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István,
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő
határozatot hozta:
103/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt.
Középtávú fejlesztési koncepcióját jelen tájékoztató szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
vezérigazgató

Kérdések:
Marosi György Csongor: Az idei évben hol tart a térfigyelő kamerák
beszerelése? Amennyiben van rá mód, két fontos pontot mondana, ahová
célszerű lenne kamerát szerelni: egyik a Bányász utca 40-nél lévő sorháznál,
illetve a Szilfákalja 45-nél lévő parknál. Ezen helyeken mindig kaotikus
állapotok uralkodnak, különösen a nyári időszakban. A holnapi nap folyamán
az FGSZ közreműködésével átadnak egy játszóteret, melyet szintén jó lenne
bekamerázni.
Dr. Sléder Tamás: A 2017. évi költségvetésben a térfigyelő kamerahálózat
bővítésére nincs elkülönített összeg, tehát amennyiben ilyen igény van, azt
szerepeltetni kell.
Holoda Attila: Kell-e segítség ahhoz, hogy a napelem pályázattal
kapcsolatosan továbblépjenek?
Lőrincz László: Köszöni szépen, megy a maga útján a pályázat.
A képviselő-testület 16.22 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.
K.m.f.
Dr. Sóvágó László
polgármester

Dr. Korpos Szabolcs
megbízott jegyző

