
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. 
december 21-én 14.00 órakor a Városháza Pávai Vajna Ferenc termében kezdődött 
nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Ho-
loda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Ma-
rosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János képviselők, Dr. Kor-
pos Szabolcs jegyző; Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes; Szilágyi-
né Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-helyettes; Kunkliné Dede Erika egészségügyi, 
szociális irodavezető-helyettes; Huczka János technikus; Molnár Viktória jegyzőkönyvve-
zető, valamint érdeklődő állampolgárok. 
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-
testület határozatképes, majd javasolta a meghívóban szereplő napirendek elfogadását és 
megtárgyalását. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet 11 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  

 
218/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft tevékenységé-
nek átvilágításáról, különös tekintettel a közhasznúság feltételeinek teljesíté-
sére. 
Előadó: TDM ügyvezető igazgató 
 
2. Előterjesztés 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról.  
Előadó: jegyző  
 
3. Előterjesztés építési korlátozások elrendelésének kibővítéséről.  
Előadó: főépítész 
 
4. Előterjesztés intézményi létszámbővítésre.  
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
5. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetéséről. 
Előadó: polgármester  
 
6. Javaslat gyermekvédelmi, egészségügyi rendeletek módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére beadott pá-
lyázatról. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 



2 

8. Előterjesztés az Attila u. 16. szám alatti ingatlanrész tulajdonjog rende-
zésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
9. Előterjesztés a Hőgyes u. 35. szám alatti telek értékesítésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
10. Előterjesztés termőföldek hasznosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
11. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás öntözőcső fektetésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
12. Előterjesztés a 0359/2 hrsz-ú ingatlan művelési ág módosításáról, tulaj-
donosi hozzájárulás kiadásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
13. Előterjesztés a 2A jelű ideiglenes helyi menetrendszerinti autóbusz járat 
működésével kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
14. Előterjesztés e-Mobi töltőállomások telepítésével kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
15. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megkötésével kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
16. Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
17. Előterjesztés önkormányzati rendeletek hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos módosításairól. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
18. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára.  
Előadó: jegyző   
 
19. Előterjesztés közterületek elnevezése tárgyában.  
Előadó: igazgatási irodavezető  
 
20. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
Előadó: igazgatási irodavezető  
 
21. Előterjesztés a képviselő-testület 2018. évi munkatervének meghatáro-
zására. 
Előadó: polgármester 
 
22. Válasz kérdésre a Szováti útfélen történt tűzesettel kapcsolatban. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
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23. Válasz interpellációra Szilfákalja járdaburkolatra gépjárművel történő 
felhajtással kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 

Első napirend:  
 
Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. tevékenységének átvilágí-
tásáról, különös tekintettel a közhasznúság feltételeinek teljesítésére. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Medgyesi Szilvia, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója.  
 
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, Holoda Attila, 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 11 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  

 
219/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszo-
boszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetőjének tájékoztatását el-
fogadja és felhatalmazza Hajdúszoboszló Város polgármesterét, hogy a tár-
saság közgyűlésén támogassa a szervezet társasági szerződésének módo-
sítását a közhasznúság feltételeinek megfelelően.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   ügyvezető igazgató  

 
Kocsis Róbert képviselő 14.04 órakor érkezett.  
 

Második napirend:  
 
Előterjesztés 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról.  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nagy Csaba belső ellenőr.  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javas-
latot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
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László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  

 
220/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ön-
kormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeire vonatkozó 
2018. évi ellenőrzési tervet jóváhagyja. (1. sz. melléklet: 2018. évi belső el-
lenőrzési terv)  
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: polgármester 
Közreműködő: jegyző, belső ellenőrzési vezető 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pol-
gármesteri Hivatalra vonatkozó 2018. évi ellenőrzési tervet jóváhagyja. (2. 
sz. melléklet: 2018. évi belső ellenőrzési terv)  
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: polgármester 
Közreműködő: jegyző, belső ellenőrzési vezető 

 

Harmadik napirend:  
 
Előterjesztés építési korlátozások elrendelésének kibővítéséről.  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai-Kiss Gábor városi főépítész.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és támogatta az 
előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 

a bányatelkek építési korlátozásának elrendeléséről szóló 9/2017. (IV. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (3) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 
 
A bányatelkek építési korlátozásának elrendeléséről szóló 9/2017. (IV. 20.) önkormányzati 

rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
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2. § 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

1. számú melléklet  
 
Az építési korlátozással érintett kutak, ingatlanok: 

Sorszám Hosszú név Rövid név Település Korlátozott 
terület (m2) 

1. Hajdúszoboszló-2 Hsz-2 Hajdúszoboszló 
0537/4 

291 

2. Hajdúszoboszló-86 Hsz-86 Hajdúszoboszló 
0537/3 

253 

3. 
 

Hajdúszoboszló-2 Hsz-2 Hajdúszoboszló 
0537/40 

14 

4. 
 

Hajdúszoboszló-86 Hsz-86 Hajdúszoboszló 
0537/40 

61 

 

Negyedik napirend:  
 
Előterjesztés intézményi létszámbővítésre.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
és egyhangúlag támogatta. Erre az előterjesztésre régóta vár a szociális szféra. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  

 
221/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-
szoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézménynél az engedélyezett létszámke-
retet 82,5 főről 85,5 főre módosítja. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-
szoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnál Hajdú-
szoboszló vonatkozásában az engedélyezett létszámkeretet 52,75 főről 55 
főre módosítja. 
 
Határidő:  2018. január 01-ről 
Felelős:  jegyző, társulási titkár 

 

Ötödik napirend:  
 
Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetéséről. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és tá-
mogatta.  
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Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
és támogatta.  
 
Dr. Sóvágó László: Megalapozott a költségvetés, a bevételek és kiadások egyensúlyban 
vannak. Fejlesztésekre is jut pénz, de az igényekkel ez nincs összhangban, jóval több fej-
lesztésre lenne szükség.  
 
Majoros Petronella: A 8/A mellékletben a Városi Televíziónál 1,2 millióval nő a személyi 
juttatás, de nem terveznek létszámbővítést. Mi indokolja ezt a növekedést?  
 
Varga Imre: Két területen emelkedik a bér, a személyi juttatásban keresetkiegészítés lesz, 
a minimálbér emelkedése miatt, illetve a megbízási díjak emelkednek. 
 
Dr. Sóvágó László: Az intézményvezető bére 161.000.- Ft. Nem nevezhető túlzottnak az 
emelés mértéke.  
 
Jónás Kálmán: Többször elmondta Polgármester Úr, hogy a város költségvetése össze-
hangban van. Ez így is van, viszont az idei költségvetésben szerepelnek olyan, több 
százmilliós beruházások, amelyekre semmi szüksége a városnak. Szabadtéri színpad he-
lyett szabadtéri színpadot, park helyett parkot építenek. Fideszes képviselőtársaival be-
nyújtott javaslataikat nem vették figyelembe, egy javaslata került be, a piac lefedése. Nem 
érkezett válasz például a Szent István parkba korszerű illemhely kialakításával kapcsola-
tosan, vagy a József Attila utcai kerékpárút újragondolásáról, a polgárőrségnek gépjármű 
biztosításáról, kutyafuttató kialakításáról. Ezen tételek a presztízsberuházások töredékéből 
megvalósíthatók. Ezek lakossági igények. Ezért nem tudja elfogadni a költségvetést.  
 
Dr. Sóvágó László: Több olyan dolog hangzott el, amely nem fedi a valóságot. A Fi-
deszes képviselők nem nyújtottak be semmilyen javaslatot. Képviselő úr pedig a beadási 
határidő előtt fél órával nyújtotta be javaslatait. Sokan jelezték, hogy örülnek a beruházá-
soknak, a sporttal kapcsolatos fejlesztéseknek, a műjégpálya soha nem látott népszerű-
ségnek örvend.  
A Szabadtéri Színpad terveit is meg lehet nézni, teljesen más lesz, mint a mostani. Meg-
kéri képviselő urat, mellőzze a rosszindulatú megnyilvánulásokat, nem is várta tőle, hogy 
támogassa a költségvetést. A többség véleménye alapján döntenek. Nem igaz, hogy elját-
szották a demokráciát. Képviselő Úr soha, egyetlen választáson nem szerzett többséget, 
most is a pártjának köszönheti, hogy itt ül.  
 
Harsányi István: Nem módosítást adtak be, hanem több mint egy hónappal ezelőtt külön-
böző javaslatokat. Az ő javaslata sem került említésre. A közterület-felújítási keretből 8-9 
millió Ft jut fejlesztésre körzetenként, de vannak olyan beruházások, melyeket ennyiből 
nem lehet fedezni. Például a Lovas utcán a vízállás, amely évek óta nem megoldott prob-
léma, tönkre teszi az ott élők házát. Utak felújítására, fásításra sincs keret. Hogyan gon-
dolja Polgármester Úr ezen visszatérő problémák megoldását?   
 
Dr. Sóvágó László: Az útfelújításra, -karbantartásra 77 millió forint áll rendelkezésre. Nem 
tudja, melyik körzet, mennyi pénzt fog kapni, de ha indokolt, az említett körzetre is jut. 
Nem az a kérdés, hogy egyetért-e az elhangzott javaslatokkal. Mindig, mindent nem lehet 
teljesíteni. Sok minden teljesült az elmúlt időszakban.  
 
Jónás Kálmán: Polgármester Úr jogász létére nincs tisztában az önkormányzati törvén-
nyel, igaz, hogy listás képviselő, de ugyanolyan jogállással ül a testületben, mint más. 
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Önök frakcióüléseken döntik el a költségvetés témáit. Az ellenzéki képviselőket nem von-
ják be. Ez a demokrácia eljátszása. Több javaslatát is benyújtotta több alkalommal. 
 
Majoros Petronella: Több javaslatot is megfogalmaztak a 2018. évi költségvetéshez. Kb. 
kettő került betervezésbe a költségvetésbe. Egyik a zöldségpiac lefedése, a költségvetés-
ben 70 millió Ft áll erre rendelkezésre. Ebből milyen lefedési technikát tudnak megvalósí-
tani? Vélhetően ez egy csökkentett tartalmú fejlesztés lesz. Óriási szükség van a piac le-
fedésére. Az úszásoktatás kiterjesztése az óvodákban szintén bekerült a költségvetésbe. 
Fontos, hogy mire elkezdik a gyermekek az iskolát, valamennyi alapismeretük legyen az 
úszásról. Azt javasolja, hogy minden nagycsoportos óvodás megkülönböztetés nélkül él-
vezhesse ezt a támogatást. A költségvetésben 1 millió Ft van erre betervezve, számítások 
szerint másfél millió forintba kerülne ez a tétel, tehát 500.000 Ft-tal kellene megemelni a 
költségvetés ezen sorát. Egyéb, nagyobb összeget igénylő elképzelések is megfogalma-
zásra kerültek: például Dózsa György út-Bajcsy Zsilinszky utca kereszteződésének lehe-
tőség szerinti átalakítása. Ez a problémakör visszatérő téma a lakosság körében. A hely-
szín balesetveszélyes. Meg kell vizsgálni a lehetséges megoldásokat, a munkálatok meg-
kezdéséhez szükséges költségek tervezését javasolja. A Dózsa György úti árkok lefedése 
is régóta megoldatlan probléma. A megnövekedett forgalom miatt balesetveszélyes és 
rendezetlen is. Kezdeményezésére korábban elkészült a kerékpárút terve az út bal olda-
lán, melynek egy része, a Dózsa Diszkontig pályázati úton megépül. A Dózsa György út 
megnövekedett forgalma miatt a balesetveszély csökkentése, a főutca esztétikai megjele-
nése, az árkok vízelvezetési problémája azonban további intézkedést sürget. Szintén ja-
vasolja gyalogos átkelőhely megtervezését és kivitelezését a József Attila utcán a Délibáb 
Hotellel szemben és a Lovas utcai kereszteződésnél. Az újonnan átépült strandkapuk biz-
tonságosabbá tétele érdekében, továbbá a leendő fürdőfejlesztés miatt is fontos a beruhá-
zás mielőbbi megkezdése és befejezése. Szabadpolcos köztéri könyvtárak létrehozását is 
javasolta két helyszínen. Egyik helyszín a Művelődési Központ előtti tér, a másik a Szent 
István park. Utóbbiban külföldi vendégeink számára külön anyanyelvi kiadványok, kötetek 
is elhelyezhetők. A szabadpolcos köztéri könyvtárak új színterei lehetnek városunknak, 
továbbá hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az ember a természetben élvezhesse az olvasás 
örömét. A szabadpolcos köztéri könyvtárak népszerűsítik az irodalmat és mindemellett 
hasznos pihenést, az olvasás új élményét nyújtják. Az augusztus 20-i virágkarneváli kom-
pozíciók megvásárlását is javasolja, köztudott, hogy a jeles alkalomra számos virágos ko-
csi készül, melyek egy része olyan cégek tulajdonában áll, akik azok további hasznosítá-
sát már nem tervezik. Különösen érdemesnek tartja a hajdúsággal, a megyével kapcsola-
tos témák kiválogatását. Turisztikailag is látványosnak mondható szárazvirággal díszített 
művészien kifaragott kompozíciókról van szó, amelyeket a város akciós áron vásárolhat fel 
és akár a strand és-vagy az Aqua Palace előtti téren, parkokban bemutatás céljából kiállít-
hat. Az alapkompozíciók több éven át használhatók, díszítésük, festésük kis ráfordítást 
igényel. Hosszútávon egy olyan állomány, kiállítási anyag jöhet létre, amely együttesen is 
új és izgalmas látványosságot kínálhat a szezon idején. 
 
Dr. Sóvágó László: Egyetért az elhangzottakkal, egy részüket megvalósíthatónak tartja. A 
Művelődési Központot meg kell bízni azzal, hogy helyezzen ki polcokat olvasásra alkalmas 
könyvekkel. Az úszásoktatásra fordítandó összeget kiegészíti a polgármesteri keretből, 
hogy minden nagycsoportos gyermek úszhasson. Képviselő Asszony felsorolta a sok ja-
vaslatot, de nem mondta meg, hogy miből legyen finanszírozva. Azért nem tekintette a 
felsoroltakat módosító javaslatnak, mert nem volt leírva, hogy honnan vegyenek el ezen 
tételekre. Ezeknek a kéréseknek anyagi vonzata van, egyelőre nincs rá pénz. A piaccal 
kapcsolatosan annyit tud mondani, hogy valamilyen formában le lesz fedve, három lát-
ványterv készült, a közlekedési folyosók, melyek jelenleg szabadon vannak, azok lefedés-
re kerülnek, de nem lesz teljesen zárt a piac.  
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Kocsis Róbert: A bölcsődének elmúlt évben tervezett telephely- és létszámbővítése kap-
csán szerepel-e a költségvetés tartalékában olyan összeg, melyet egy esetleges pályázati 
kiírás esetén fel lehet használni? Időközben kiderült, hogy várhatóan legkorábban nyár 
elején várható ilyen kiírás. Ez azt jelentené, hogy nyár végére a pályázat le is bonyolódhat, 
tehát egy őszi beruházás kezdés elképzelhető. A költségvetésben be volt állítva egy jelen-
tős összeg, de ez nem volt elegendő, ezért nem valósult meg. Javasolja, hogy ez a 200 
millió Ft ismét szerepeljen a költségvetésben.  
 
Dr. Sóvágó László: A kérés jogos, meg is valósítható. Mihelyst megjelenik a pályázat, 
azon lesznek, hogy benyújtásra kerüljön és a szükséges anyagi feltételeket is megteremtik 
hozzá. Megnőtt az igény a bölcsődei szolgáltatások iránt, ez tény.  
 
Jónás Kálmán: Felhívja a figyelmet a 9. napirendre, ahol egy olyan ingatlant akar eladni 
az önkormányzat több mint 22 millió forintért, amelyre eddig soha nem volt vevő. Az ő ös--
szes javaslata, amely beérkezett, 14 millió forint. Nem az a gond, hogy nincs ezekre pénz, 
hanem hogy Polgármester Úrék nem akarnak egyet sem beépíteni.  
 
Dr. Sóvágó László: Csapnivaló javaslatokat nyújt be Képviselő Úr, kellő tájékozottság 
hiányában, ezért nincs idő ilyesfajta javaslatokkal foglalkozni.  
 
Majoros Petronella: Mindhárman eljárásrendnek, jognak megfelelően adták be javaslata-
ikat a költségvetés tervezésekor. A javaslatokhoz becsült költségeket írtak. Időben fogal-
mazták meg javaslataikat.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Majoros Petronella) mellett 
támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő rendeletet alkotta:  
 
A 20/2017. (XII. 21.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
 

Hatodik napirend:  
 
Javaslat gyermekvédelmi, egészségügyi rendeletek módosítására. 
 
Dr. Sléder Tamás: A rendelettervezetben van néhány módosítás, ezeket ismerteti. A kor-
mány is támogatja a bárányhimlő elleni védőoltást, de ennek jogi formája egyelőre isme-
retlen. Amennyiben megjelenik a jogi háttér, a hivatal erre reagálni fog, adott esetben ak-
tualitását veszti a rendelet ezen része, hatályon kívül is helyezhető. A novemberi ülésen 
döntött a testület a helyi adók módosításáról, ebben található a reklámhordozók adója. Új 
9. §-ként kerül be a 12.000 Ft/m2 adóalap a rendeletbe. Októberi ülésen került elfogadás-
ra az anyakönyvi rendeletet, a Kormányhivatal egy pontban kért módosítást, ez a 10. §-ba 
került be, a 16/2017. (X.19.) önkormányzati rendelet 2. § 3.3./ pontja jelen rendelet kihirde-
tésével egyidejűleg hatályát veszti, valamint az 1/2005. (I.20.) önkormányzati rendelet is 
hatályát veszti. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
és egyhangúlag támogatta mindkét javaslatot. A rendeletben szereplő többesikres támo-
gatással kapcsolatosan elmondta, hogy a rendelet tervezése már több mint egy hónappal 
ezelőtt elindult, a nemrég történt tragédiától függetlenül a bizottság felkészült az ilyen jel-
legű támogatásokra, a jövőben megfelelően tudják majd kezelni ezen támogatásokat.  
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Majoros Petronella: Az iker és többesiker támogatások két formáját fogadja el a képvise-
lő-testület, mindkét forma 2018. január 1-el lép hatályba. Az említett sajnálatos eseményre 
való tekintettel ez a rendelet méltányosságból visszamenőlegesen mennyire tudja a csalá-
dot segíteni?  
 
Dr. Sóvágó László: Személyesen találkozott a családdal, megbeszélték, hogy megoldják 
a problémát.  
 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Har-
sányi 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 támogatta (a döntéshozatal-
ban 12 fő vett részt) és a következő rendeletet alkotta:  
 
A 21/2017. (XII. 21.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
 

Hetedik napirend:  
 
Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére beadott pályázatról. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

222/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszo-
boszlói Gyermeksziget Bölcsőde kisgyermek nevelői részére az „EFOP 
1.9.9-17 Még jobb kezekben bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése el-
nevezésű pályázatról szóló tájékoztatást elfogadja.  
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:   jegyző, intézményvezető, irodavezető-helyettes 

 

Nyolcadik napirend:  
 
Előterjesztés az Attila u. 16. szám alatti ingatlanrész tulajdonjog rendezésére. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  
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223/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulá-
sát adja ahhoz, hogy Hajdúszoboszló, Attila u. 16. szám alatti 5523 hrsz-ú 
628 m2 nagyságú, Lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan-
ban lévő 56/628-ad tulajdoni hányad 350.000,-Ft összegű eladási áron törté-
nő értékesítéséhez Juhász István, Juhász Istvánné és Szabó-Juhász Tünde 
Andrea részére.  
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Kilencedik napirend:  
 
Előterjesztés a Hőgyes u. 35. szám alatti telek értékesítésére. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta a eladást, évek óta áll ez a telek eladatlanul. 
 
Jónás Kálmán: Mi szükség van most ennek a teleknek az értékesítésére? Miért nem a 
hivatalos eljárási rendszerben értékesítik, miért licitáláson?  
 
Dr. Sóvágó László: Le van írva, hogy nem kelt el. Ennek a területnek más rendeltetése 
nincs, családi házas övezetben van.  
 
Dr. Korpos Szabolcs: Többször került már értékesítésre ez a telek, egyszer sem jelent-
kezett rá senki. Most a kikiáltási áron találtak rá vevőt. A testület eldöntheti, hogy él-e ez-
zel az ajánlattal vagy sem.  
 
Dr. Sóvágó László: Ez a telek most olyan vevőre talált, aki rendeltetésének megfelelően 
használná.  
 
Kocsis Róbert: Az értékesítés mellett szól, nagyon régóta árulják már ezt a telket. Ideje 
lenne már, ha beépülne. Viszonylag frekventált helyen van.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, 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 támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  

 
224/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulá-
sát adja ahhoz, hogy Hajdúszoboszló, Hőgyes u. 35.. szám alatti 5592 hrsz-ú 
1201 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésé-
hez a Arany Imre részére bruttó 22.270.000,-Ft összegű vételáron. Képvise-
lő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírásá-
ra. 
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Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizedik napirend:  
 
Előterjesztés termőföldek hasznosítására. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 2 tartózkodás (Jó-
nás Kálmán, Kocsis Róbert) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  
 

225/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete öt év bérleti 
időre haszonbérbe meghirdeti az alábbi, szántó, nádas művelési ágú ingatla-
nokat a feltüntetett licitálási alapár mellett. 

 
Sorszám Hrsz Művelési ág, min. o. Ak érték Terület (m2) Bérleti díj 

Ft/év 

1. 099/2 szántó, 2 67,05 19268 189.690,- 

2. 0243/5 szántó, 2 20,27 5826 76.260,- 

3. 0357 nádas 3 
gyep (rét) 6  

25,94 
0.80 

57651 
               4216 
Össz:   61867 

50.000,- 

4. 0359/2 nádas 3 
rét 

kivett: árok 
szántó 4 

0,86 
0,46 

0 
5,68 

179681 
2441 

15951 
3120 

Össz:  201193 
bérbeadható: 

185242 

100.000,- 

 
A haszonbérlet jogát az a pályázó nyeri el, aki a licitáláson a legmagasabb 
bérleti díjra tesz ajánlatot.  
A licitálás során kialakult haszonbérleti díjak a 2018. évre vonatkoznak, ezt 
követően a bérleti díj minden évben megemelkedik a KSH által hivatalosan 
az előző évre közzétett fogyasztói árindex mértékével. 
Amennyiben a szerződés lejárati ideje előtt bérbeadáson kívül más szándéka 
van a termőföldekkel az Önkormányzatnak, úgy az adott gazdasági év végé-
vel felmondja a szerződést. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok alá-
írására. 
 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős:   jegyző 
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Tizenegyedik napirend:  
 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás öntözőcső fektetésére. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  

 
226/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi 
hozzájárulását adja, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdo-
nában lévő hajdúszoboszlói 0536, 0563, 0566 hrsz-ú önkormányzati út terü-
letét érintő öntözőcső fektetésére irányuló beruházás a Vízkincs-Világ Bt. 
(4022 Debrecen, Domokos Márton kert 60/B) által készített 1/2017. számú 
tervdokumentációban foglaltak szerint megvalósításra kerüljön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumen-
tumok aláírására. 

 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenkettedik napirend:  
 
Előterjesztés a 0359/2 hrsz-ú ingatlan művelési ág módosításáról, tulajdonosi 
hozzájárulás kiadásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javas-
latot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  

 
227/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájá-
rulását adja ahhoz, hogy Hajdúszoboszló, külterületén található 0359/2 hrsz-
ú ingatlan kivett, árok művelési ágú 15951 m2 nagyságú alrészlete megosz-
tásra kerüljön a valóságban használt művelési ágnak megfelelően árok és 
önkormányzati út megnevezésű alrészletként. A Képviselő-testület utasítja a 
Polgármesteri Hivatalt a szükséges munkarészek elkészíttetésére és a Fölhi-
vatalnál történő átvezettetésre. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgár-
mestert a szükséges okiratok aláírására. 
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2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
hajdúszoboszlói 0361 és 0520 hrsz-ú önkormányzati út, valamint a 0359/2 
hrsz-ú ingatlan tulajdonosi jog gyakorlója tulajdonosi hozzájárulását adja ah-
hoz, hogy a 0362/8 hrsz-ú ingatlan villamos-energia ellátása céljából a Simon 
László által készített SL 036 2017/É számú tervekben foglaltaknak megfele-
lően a 0520, 0361 és 0359/2 hrsz-ú ingatlanon közcélú 0,4kV-os szabadve-
zeték, valamint a 0361 hrsz-ú ingatlanon közcélú 1kV-os E.ON tulajdonú 
csatlakozó földkábel kerüljön megépítésre. A Képviselő-testület felhatalmaz-
za a Polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenharmadik napirend:  
 
Előterjesztés a 2A jelű ideiglenes helyi menetrendszerinti autóbusz járat 
működésével kapcsolatosan. 
 

A napirend tárgyalásán jelen volt Nagy László és Kocsis Tibor, az Észak-Magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. képviselői. 
 
Orosz János: Ez a buszjárat a Hétvezér telep és iskolák útvonalát próbálná összekötni. 
Módosított a bizottság az útvonalterven. A 4. számú javaslatot támogatta a bizottság. Ja-
vasolja ezt támogatni.  
 
Jónás Kálmán: 108 utas volt a járaton, valószínű diákok. Nem látják annak lehetőségét, 
hogy kivigyék ezt a járatot a vasútállomás felé? Nem lenne nagy kitérő, de nagyobb lenne 
a kihasználtsága. Van-e már valamilyen vélemény arról az anyagról, amelyet továbbítottak 
Önök felé az un. körjárattal kapcsolatosan?  
 
Nagy László: Azt a járatot, melyet vizsgáltak, tavaly önkormányzati kezdeményezésre, 
négy hónapos időtartamra vezették be. Novemberben tájékoztatták az önkormányzatot a 
járat kihasználtságáról, azt kérte az önkormányzat, hogy adjanak be egy 4 variánsból álló 
tervezetet, hogy hogyan lehetne adott útvonalon jövőre is fenntartani a közlekedést. A bi-
zottságok ezt tárgyalták. Amit Képviselő Úr mond, az lehet egy lehetőség a jövőben, de 
akkor kérnek önkormányzati megkeresést erre vonatkozóan. Ebben most nem kíván állást 
foglalni. Képviselő Úr beadott anyagát is megvizsgálják és válaszolnak rá.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, 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 támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  

 
228/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2A jelű helyi 
autóbuszjáratot 2018. évben továbbra is fenntartja. Az Észak-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. által javasolt 1-4. sz. menetrend javaslatok közül a 
4. sz. menetrend változatot támogatja, amelyhez a szükséges pénzügyi for-
rást a 2018. évi városi költségvetésben biztosítja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szer-
ződés módosítás aláírására. 
Felkéri a Jegyzőt tegye meg a szükséges intézkedéseket a döntés időben 
történő közzététele érdekében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 

Tizennegyedik napirend:  
 
Előterjesztés e-Mobi töltőállomások telepítésével kapcsolatosan. 
 
Jónás Kálmán: Örömmel olvasta az előterjesztést. Az egyik töltőhelyet nem lehetne egy 
kicsit frekventáltabb helyre tenni? Az ő javaslata a Sport utca eleje. Esetleg külön bejárót 
lehetne kialakítani önkormányzati területen. Ez még jobban mentesít a fizetős parkolók 
igénybevételétől.   
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Hosszas egyeztetés előzte meg ennek az előterjesztésnek az 
elkészítését. Számos helyszínt megvizsgáltak, frekventáltabb helyeket is. Próbáltak olyan 
helyet találni, ahol nincs nagy forgalom. A gyors töltők töltési ideje is több óra. Kéri, hogy 
jelen pillanatban a leírt határozati javaslatot támogassák. Pályázati fenntartási időszakban 
érintett parkolók eleve kizártak, emiatt esett ki számos parkolóhely. A cégnek azt is vizs-
gálnia kell, hogy elektromos csatlakozás kiépítése mennyire költséges és hosszadalmas. 
A leírt két helyszín ezeknek a feltételeknek megfelel. A jövőt illetően több lehetőséget is 
megvizsgálnak.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

229/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, 
hogy az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. előterjesztés szerinti együtt-
működés keretében 2 db elektromos töltőberendezést telepítsen az alábbi 
meglévő, közterületi parkolóhelyeken: 
- Szent Erzsébet utcán a Bródy Sándor utcához legközelebb eső parkoló-
hely; 
- Huba utcán a repülőtér előtt, a Csaba utcához legközelebb eső parkolóhely. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2 db parko-
lóhelyet térítésmentesen biztosítja az NKft. részére mindaddig, amíg a szol-
gáltatást ingyenesen biztosítja a felhasználók részére. 
 
Amennyiben jogszabály lehetővé teszi a piaci alapon történő szolgáltatás 
nyújtását az NKft. - vagy a mindenkori üzemeltető – számára, úgy köteles a 
mindenkor hatályos közterület-használati díjat megfizetni az Önkormányzat 
számára.  
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A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 
5/2009. (II. 26.) számú rendelet 1.sz. függeléke (díjtáblázat) alapján az egyes 
létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely közterület használati dí-
ja 2017. évben 12.180.-Ft/db/év. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert a bérleti szerződés és hoz-
zájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   polgármester, jegyző 

 

Tizenötödik napirend:  
 
Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésével 
kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javas-
latot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  

 
230/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 
előterjesztés mellékletét képező, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás el-
látására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötését 10 év időtartamra 
– 2027. december 31. napjáig - a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Non-
profit Kft.-vel. 
 
Felhatalmazza Polgármestert a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szer-
ződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 

Tizenhatodik napirend:  
 
Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról. 
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az előterjesztést kívánja pontosítani: a 5 § (2) bekezdés utolsó 
mondatának utolsó sorából kéri törölni az „elsődlegesen” kifejezést. A 13 § (5) bekezdés 
utolsó mondatában hibás hivatkozás szerepel, januártól az ÁKR szabályait kell követni.  
 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Har-
sányi István, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Ma-
rosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) 
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és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) 
és a következő rendeletet alkotta: 
 
A 22/2017. (XII. 21.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
 

Tizenhetedik napirend:  
 
Előterjesztés önkormányzati rendeletek hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
módosításairól. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A rendelettervezet kiegészül: az 1 §-ban a százalékos arány 100 
% lesz, ezt kéri beírni.  
 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Har-
sányi 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 támogatta (a döntéshozatal-
ban 12 fő vett részt) és a következő rendeleteket alkotta:  
 
A 23/2017. (XII. 21.) és a 24/2017. (XII. 21.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
 

Tizennyolcadik napirend:  
 
Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Az anyag igen terjedelmes, komoly munka 
van mögötte. Ugyanakkor ennek az anyagnak a felülvizsgálatát újra meg kell tenni, tehát a 
munka kezdődhet január 1-től újra. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  

 
231/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esély-
egyenlőségi Program felülvizsgálatát jóváhagyja, annak intézkedési tervében 
megjelölt célok végrehajtásával egyetért.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  jegyző 

 

Tizenkilencedik napirend:  
 
Előterjesztés közterületek elnevezése tárgyában.  
 
Marosi György Csongor: Olvasható az előterjesztésben, hogy a Szilfákalja szó után az 
„utca” elnevezés kerülne elfogadásra, vagyis a Szilfákalján lakóknak, az ott lévő cégeknek 
át kellene írni a címüket. A körzet képviselőjeként kéri, hogy ne támogassák ezt a módosí-
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tást, ez igen sok embert, céget érint. 27 évig megfelelt az eddigi elnevezés, ezután sem 
lesz probléma.  
 
Máté Lajos: Az előterjesztés első része az ő körzetét érinti, szintén azt kéri, hogy ne tá-
mogassa a testület az átnevezést. Tájékozódott az ott élő lakosok véleményéről, 12 ingat-
lant érint az előterjesztés, a többség azt szeretné, ha nem történne változás. Cégek van-
nak oda bejelentve, átírási költségek terhelnék őket. Semmilyen előnyt nem élveznek az 
ott élők az átnevezéssel. Megérti a hivatalt is, de 27 évig megfelelő volt az eddigi név.  
 
Jónás Kálmán: Kéri, hogy két szavazás legyen. Az első részt támogatja, de a másodikkal 
ő sem ért egyet. Régóta fennálló probléma, hogy az érintett 12 ingatlan Debreceni útfél 11 
sz. alá van bejegyezve. Az előterjesztésben olvasható, hogy az ott lakók támogatják a Bá-
nomkerti úthoz csatlakozást. A Szilfákaljára vonatkozóan egyetért azzal, hogy nagyon sok 
embert érint az adatmódosítás.  
 
Dr. Sléder Tamás: A Bánomkerti út folytatásával kapcsolatosan a lakók nagy része nem 
ellenezte, egyedüli felvetésként a gazdasági társaságok alapító okiratának módosításával 
kapcsolatosan felmerült költségek jelentkeztek, más esetben illeték-, és költségmentes 
eljárásokról van szó. A hivatalnak a jogszabályokat kell betartani és betartatni. A választá-
sok előtt most van utoljára lehetőség a módosításra.  
 
Antalné Tardi Irén: Jogszabályi kötelezettség írja elő a címregiszter felülvizsgálatát, a 
határidő egy éve lejárt, most próbálja a hivatal ezt rendezni. Azt gondolja, hogy olyan köte-
lezettség ez, amelyet be kellene tartani. A Bánomkerti útnál különösen rossz, hogy külön 
házban élők ugyanarra a címre vannak bejelentve. Ő támogatja a határozati javaslatot. A 
Szilfákalján élők lakcímkártyájára sem lehet tudni, mi van pontosan beírva, hiszen anno 
ahogyan az ügyintéző beírta, úgy került be a nyilvántartásba. Rendbe kell tenni a címeket.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést az 1. pontot 7 igen (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Orosz Já-
nos), 2 nem szavazat (Holoda Attila, Kanizsay György Béla) és 3 tartózkodás (Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Dr. Sóvágó László) mellett támogatta (a döntéshozatalban 
12 fő vett részt); 
a 2. pontot 1 igen (Antalné Tardi Irén), 5 nem szavazat (Harsányi István, Holoda Attila, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor) és 6 tartózkodás (Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz Jánso, Dr. Sóvágó 
László) mellett nem támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő hatá-
rozatot hozta:  

 
232/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hajdúszo-
boszlói 7770 hrsz-ú ingatlant Bánomkerti útként nevezi el. 
 
Utasítja a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy az utcaelnevezésekkel 
kapcsolatos igazgatási jellegű intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. 
 
Határidő:  haladéktalanul 
Felelős: jegyző 
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Huszadik napirend:  
 
Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javas-
latot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, 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 támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  

 
233/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Huszonegyedik napirend:  
 
Előterjesztés a képviselő-testület 2018. évi munkatervének meghatározására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javas-
latot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi Ist-
ván, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  

 
234/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évi 
munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. évi munkaterve 

 
JANUÁR: 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában levő gazdasági 
társaságok 2018. évi üzleti tervének megvitatása: 
a) Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 
b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
Előadók: vezérigazgatók, ügyvezető 
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FEBRUÁR: 
 
1. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2017. évi tevékenységéről. 
Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 
2. Az önkormányzat 2018. évi környezetvédelmi intézkedési, valamint 
(köz)beszerzési tervének meghatározása. 
Előadó: gazdasági irodavezető, közbeszerzési referens 
Megtárgyalja: Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság, Gazdasági Bizottság 
 
MÁRCIUS: 
 
1-2. A városi rendőrkapitányság beszámolója, illetve a polgárőrség és a mező-
őrség tájékoztatója a város közbiztonságáról, a feladatokról. 
Előadó: kapitányságvezető, illetve polgárőr egyesület elnöke, igazgatási iroda-
vezető 
 
ÁPRILIS: 
 
1. Az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok beszámo-
lói 2017. évi tevékenységükről (közgyűléseik előkészítése): 
a) Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 
b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
Előadó: vezérigazgatók, ügyvezető 
 
2. Beszámoló a 2017. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról. 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
MÁJUS: 
 
1. Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok 
2017. évi ellátásáról, valamint a járási hivatal tájékoztatója ugyanerről. 
Előadók: jegyző, szociális szolgáltató központ vezetője, járási hivatal vezetője 
Megtárgyalja: Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 
JÚNIUS: 
 
1. Beszámoló a debreceni katasztrófavédelmi kirendelt-
ség/hajdúszoboszlói őrs 2017. évi munkájáról. 
Előadó: kirendeltség igazgató 
 
2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 2017. évi 
tevékenységéről. 
Előadó: jegyző (társulás titkára) 
 
3. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2019. évi mértékének előzetes 
megállapítására. 
Előadó: igazgatási irodavezető 
Megtárgyalja: Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság, Gazdasági Bizottság 
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JÚLIUS: 
 
1. Városi kitüntetések adományozása (zárt ülésen). 
 Előadó: polgármester 
 
SZEPTEMBER: 
 
1. Beszámoló a 2018. évi költségvetés első féléves teljesítéséről. 
 Előadó: gazdasági irodavezető 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
OKTÓBER: 
 
1. Beszámoló a városi kommunális infrastruktúra helyzetéről, fejlesztésé-
nek tennivalóiról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
Megtárgyalja: Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság, Gazdasági Bizottság 
 
2. Általános közmeghallgatás 
 
NOVEMBER: 
 
1. Beszámoló a 2018-ban elvégzett felújítási, beruházási munkákról. 
 Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 Megtárgyalja: Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság, Gazdasági Bizott-
ság 
 
DECEMBER: 
 
1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének meghatározása (az állami 
költségvetés elfogadásától függően). 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
2. A képviselő-testület 2019. évi munkatervének meghatározása. 
Előadó: polgármester 
 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:   polgármester és jegyző 
 

Huszonkettedik napirend:  
 
Válasz kérdésre a Szováti útfélen történt tűzesettel kapcsolatban. 
 
Majoros Petronella: Elfogadja a Szováti útfélen történt tűzesettel kapcsolatos kérdésére 
adott választ.  
 

Huszonharmadik napirend:  
 
Válasz interpellációra Szilfákalja járdaburkolatra gépjárművel történő felhajtással 
kapcsolatban. 
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Jónás Kálmán: Elfogadja a Szilfákalja járdaburkolatra gépjárművel történő felhajtással 
kapcsolatos kérdésére adott választ.  
 

Interpellációk:  
 
Jónás Kálmán: Az extrém pályával kapcsolatosan interpellál. Ha átszállítják az elemeket 
az új szabadidőpark helyszínére, javasolja annak a pályának a hasznosítását, megfelelő 
lenne dühöngőnek kialakítani. Továbbra is tömegsport céljára lehetne alkalmazni.  
 
A képviselő-testület ülése 15.20 órakor befejeződött.  
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Sóvágó László      Dr. Korpos Szabolcs  
    polgármester                                             jegyző 


