
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. 
november 22-én 14.00 órakor a Városháza Pávai Vajna Ferenc termében kezdődött 
nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Antalné Tardi Irén, Jónás Kálmán, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János képviselők, Dr. Korpos Szabolcs jegyző; Dr. 
Sléder Tamás aljegyző; Lőrincz László gazdasági irodavezető; Varga Imre humán-
közszolgáltatási irodavezető-helyettes; Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési 
irodavezető-helyettes; Dede Erika egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes; Fehér 
Adrienn technikus; Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető; valamint érdeklődő állampolgárok. 
 
Harsányi István és Holoda Attila képviselők hiányoztak az ülésről.  
 
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 10 igen szavazat mellett (Antalné 
Tardi Irén, 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 10 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

187/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

NAPIREND:  
 
1. Előterjesztés a város 40%-os tulajdonában lévő nonprofit gazdasági 
társaság Felügyelő Bizottságába történő tag delegálásáról. 
Előadó: polgármester 
 
2. Előterjesztés a 2019. évi közös városi turisztikai marketing kampány 
támogatására. 
Előadó: ügyvezető 
 
3. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
4. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak 
meghatározásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
5. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
részére pótelőirányzat biztosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés alapítvány támogatására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 



2 

7. Előterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola vezetői pályázatával 
kapcsolatos véleményezésre. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
8. Javaslat gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
9. Előterjesztés egészségügyi rendelet függelékének módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés pályázati lehetőségről bölcsődei fejlesztés tárgyában. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes, városfejlesztési 
irodavezető-helyettes 
 
11. Előterjesztés építési tilalmak elrendeléséről szóló 16/2016. (VII. 07.) 
önkormányzati rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
12. Előterjesztés a Hunguest Hotel Aqua-Sol melletti parkolók 
megvásárlására irányuló kérelemről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
13. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 
10/2013. (IV.18.) számú rendelet módosításra. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
14. Előterjesztés M35 autópálya melletti szervízutak kezelésbe és 
önkormányzati tulajdonba vételéről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
15. Előterjesztés a HBM Kormányhivatal törvényességi felhívásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
16. Beszámoló a 2018-ben tervezett beruházási, felújítási munkákról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
17. Előterjesztés a 2018. évi Gördülő Fejlesztési Terven belüli forrás 
átcsoportosításáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
18. Előterjesztés költségvetési keret felhasználásáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
19. Előterjesztés Szováti úti vasúti átjáró átépítéshez kapcsolódó gyalog- 
és kerékpárút továbbépítéséről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
20. Előterjesztés a fürdő téli bejárata előtti tér pályáztatásáról. 
Előadó: polgármester 
 
21. Előterjesztés jégpálya karbantartó gép beszerzésére. 
Előadó: polgármester 
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22. Válasz interpellációra E.ON gallyazással kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
KÖZMEGHALLGATÁS 16:00 órától, szükséges ideig. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester  

 

Első napirend:  
Előterjesztés a város 40%-os tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaság 
Felügyelő Bizottságába történő tag delegálásáról. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 6 igen 
és 1 tartózkodás mellett támogatta Lőrincz László személyét. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést, 6 igen és 1 tartózkodás mellett támogatta. Kérdése arra irányul, hogy 
Lőrincz Lászlót az elnöki posztba delegálják, vagy majd választ magának a felügyelő 
bizottság elnököt? Tudomása szerint Lőrincz László a regionális vízműben is igazgatói 
tagsági pozíciót is betölt. Nem gyakorlat, hogy két ilyen posztot egy ember lásson el.  
 
Dr. Sóvágó László: Választani fog a felügyelő bizottság elnököt. Semmilyen jogszabály 
nem tiltja, hogy egy ember nem láthat el két ilyen jellegű pozíciót. Neki más javaslata 
nincs.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 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 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

188/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 
Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának személyi összetételével 
kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 
 
A Felügyelő Bizottságba delegálja Lőrincz Lászlót. 
 
A képviselő-testület utasítja a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 
Ügyvezetőjét, a fenti döntéssel kapcsolatos cégbírósági bejelentés és egyéb 
szükséges hatósági intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető igazgató 

 

Második napirend:  
Előterjesztés a 2019. évi közös városi turisztikai marketing kampány támogatására. 
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Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 6 igen 
és 1 tartózkodás mellett támogatta.  
 
Dr. Sóvágó László: Ennek alapja a költségvetés tartaléka.  
 
Kocsis Róbert: Nem helyes így a jövő évi költségvetés terhére előre megcímkézni, vagy 
az idei többlet tartalék terhére megcímkézni, elkötelezettséget tenni már most. Nem 
támogatja az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 6 igen (Kanizsay György Béla, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), 2 nem 
szavazat (Antalné Tardi Irén, Kocsis Róbert) és 2 tartózkodás (Jónás Kálmán, Majoros 
Petronella) mellett nem támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

189/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 
Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi közös városi turisztikai marketing kampányát az 
előterjesztés alapján nem támogatja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester  

 

Harmadik napirend:  
Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést, 6 igen és 1 tartózkodás mellett támogatta. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen (Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), 1 
nem szavazat (Kocsis Róbert) és 2 tartózkodás (Jónás Kálmán, Majoros Petronella) 
mellett támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 

 Hajdúszoboszló Város 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 
I. FEJEZET 

A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
A 2018. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése az 
alábbira változik: 
 
(1) „A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés főösszegét 7.916.064 E Ft-
ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    4.907.973 E Ft működési célú bevétellel, 
    4.874.528 E Ft működési célú kiadással és 
         33.445 E Ft működési egyenleggel, valamint 
 
     1.402.018 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 
               3.041.536 E Ft felhalmozási célú kiadással és 
           -   1.639.518 E Ft felhalmozási egyenleggel,  
fogadja el.” 
 
(2) Az eredmény - 1.606.073 E Ft, melynek forrása a 2017. évi pénzmaradvány. 
 

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

 

Negyedik napirend:  
Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 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 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

190/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
intézmények tekintetében 2019. évre az alábbi nyersanyagnormákat és 
térítési díjakat állapítja meg.  
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Intézmény 
2019. évi 

nyersanyagnorma 
(Ft) 

2019. 
évi 

térítési 
díj 
(Ft) 

Bölcsőde 396 503 

Óvodák 433 550 

Ált. Iskola 
7-10 év 

10-14 év 
Középiskolai 
ebéd 14-18 év 

 

443 

470 

326 

 

562 

597 

414 

Kollégiumi ellátás 740 940 

Szociális étkezés 
341  

 

Intézmény 2019. évi 
nyersanyagnorma (Ft 

2019. évi 
térítési 

díj 
(Ft) 

Speciális 
étkezés óvoda 
és általános 
iskola alsó 
tagozat: 

- tízórai 

- uzsonna 

 

 

224 

224 

 

 

284 

284 

Speciális 
étkezés 
általános 
iskola felső 
tagozat és 
középiskola: - 
tízórai 

-  uzsonna 

 

 

282 

282 

 

 

358 

358 

 

Intézmény 
2019. évi 

nyersanyagnorma 
(Ft) 

2019. évi 
térítési díj 
rezsivel 

(Ft) 

Vásárolt 
közszolgáltatá
s: 
- Éltes Mátyás  
Ált. Iskola 
- Speciális 
étkezés 
óvoda: 
      csak ebéd 
- Speciális 
étkezés 
iskola: 
       7-10 év 
csak ebéd 
     11-14 év 
csak ebéd 
- Speciális 
étkezés 
középiskola 
       csak 
ebéd 

 

602 

 

465 

 

611 

684 

 

756 

1.681 

 

930 

 

930 

1.395 

 

1.395 
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A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletbe építse be a fenti térítési 
díjakat. 
 
Határidő:  2019. január 1-jétől 
Felelős:  jegyző 

 

Ötödik napirend:  
Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére 
pótelőirányzat biztosítására. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 
egyhangúlag támogatta azzal a módosítással, hogy 550.000 Ft-tal csökken az összeg, 
bizottsági keretből lesz biztosítva.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 6 igen 
és 1 tartózkodás mellett támogatta.  
 
Jónás Kálmán: Az anyagban szerepel, hogy katasztrófavédelmi előírások miatt kellett 
módosítani az összeget, hang- és fénytechnika megnevezéssel 247.000 Ft plusz költséget 
jelöltek meg. A katasztrófavédelem biztosan nem írta elő, hogy nagyobb hang- és 
fénytechnikát alkalmazzanak, nem érti, mit keres itt ez a sor. Erre szeretne választ kapni.  
 
Varga Imre: Nem a megfelelő szövegkörnyezetben írta le Igazgató Asszony a kérését. Ez 
a korábbiaknál tervezett fénytechnikától eltérő, intenzívebb, látványosabb fénytechnika 
volt, egy LED-fal bérlése.  
 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 nem szavazat mellett 
(Jónás Kálmán) támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

191/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kovács 
Máté Művelődési Központ és Könyvtár részére  

 a biztonsági szolgálat óradíja különbözetének fedezésére bruttó 1.617.000 
Ft-ot,  

 a szabadtéri színpad 2018. évi üzemeltetési költségei kiegészítésére bruttó 
410.000 Ft.-ot. 

 a szabadtéri színpad melletti illemhely üzemeltetésére bruttó 280.000 Ft-ot. 
pótelőirányzatként biztosít.  
 
A pótelőirányzat forrása a város költségvetésének „Dologi tartalék az 
intézmények részére” kerete. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző, intézményvezető 
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Hatodik napirend:  
Előterjesztés alapítvány támogatására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 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 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

192/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 80.000 Ft 
összeggel támogatja a Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány 
múzeumpedagógiai programjait. 
 
Az összeg fedezete a költségvetés 11. sz. mellékletének 11/M ”Alapítványok 
támogatása” sora.  
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős: jegyző 

 

Hetedik napirend: 
Előterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola vezetői pályázatával kapcsolatos 
véleményezésre. 
 
Dr. Sóvágó László: Értesülései szerint voltak olyan kinevezések, amelyet a tantestület 
nem fogadott el. Ne adja a nevét ilyenhez a testület.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 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 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

193/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bárdos 
Lajos Általános Iskola intézményvezetőjének további megbízásával 
kapcsolatban nem él a véleményezési jogával.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Nyolcadik napirend:  
Javaslat gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosítására. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
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A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 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 10 fő vett részt) és a következő 
rendeletet alkotta:  
 
A 16/2018. (XI. 22.) sz. rendelet mellékelve. 
 

Kilencedik napirend:  
Előterjesztés egészségügyi rendelet függelékének módosítására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 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 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

194/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2010. 
(XII.16.) önkormányzati rendeletének módosításokkal átvezetett, 
mellékletben szereplő 1. számú függelékét elfogadja. 
 
Határidő: 2018. november 22. 
Felelős: jegyző, irodavezető-helyettes 

 

Tizedik napirend: 
Előterjesztés pályázati lehetőségről bölcsődei fejlesztés tárgyában. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és támogatta. Valóban nagy szüksége van a városnak bölcsődére, ez a 
változat jobbnak tűnik, mint a korábbi, amikor egy másik épületet kívántak bővíteni. Most 
egy új építésű, a kornak megfelelő bölcsődét hoznának létre, ezzel csökkenthető a 
bölcsődei várólista.  
 
Majoros Petronella: Ez az a pályázat, melyre régóta várnak, hiszen nagyon hosszú a 
bölcsődei várólista. Három önkormányzati ingatlan összevonásával, várhatóan 85%-os 
támogatottságú pályázaton indulhat a város, melynek során egy új bölcsőde épülhet. Örül 
a lehetőségnek, kéri, támogassák az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 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 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
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195/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Pénzügyminisztérium által a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 
1164/2018 (III.27.) kormányhatározat 3. pontja alapján kiírt „Bölcsődei 
fejlesztési program” pályázati felhívásban részletezett pályázat benyújtását. 
Ezzel egyidejűleg a pályázat benyújtásához, az új bölcsődei létesítmény (2x 
12 fő) a Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 70. szám alatti önkormányzati tulajdonú, 
beépítetlen ingatlant biztosítja.  
A pályázat előkészítésére 2018. évi városi költségvetés 1. számú melléklet 
(mérleg) tartalék kerete terhére 5 M Ft összegű keretet biztosít. A tervek 
birtokában, külön előterjesztés keretében dönt a Képviselő- testület a 
megvalósítás költségeiről, a szükséges önerő mértékéről. 
 
Határidő: 2019. március 18. 
Felelős: jegyző, polgármester, intézményvezető 

 

Tizenegyedik napirend:  
Előterjesztés építési tilalmak elrendeléséről szóló 16/2016. (VII. 07.) 
önkormányzati rendelet módosítására. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 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 10 fő vett részt) és a következő 
rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képoviselő-testületének  
17/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 

építési tilalmak elrendeléséről szóló 
16/2016. (VII. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdés b) 
pontjának ba) alpontjában, valamint a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 
24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 1. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A rendelet 1. § (2) bekezdésének a) pontja törlése kerül. 
 
(2) A rendelet 1. § (2) bekezdésének b) pontjában szereplő 2496/2, 2496/3, 2496/4 hrsz-

ok törlésre kerülnek. 
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2. § 
 
E rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba. 
 

Tizenkettedik napirend: 
Előterjesztés a Hunguest Hotel Aqua-Sol melletti parkolók megvásárlására irányuló 
kérelemről. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és 4 igen, 2 tartózkodás mellett támogatta.  
 
Jónás Kálmán: Bizottsági ülésen is felvetette, hogy próbálják a város részére fenntartott 
parkolóhelyek számát megemelni. Nem ismeri a jogi hátteret, hogyan lehetne ezt elérni. A 
létesítendő parkolóhelyek nem biztosítják a megszüntetendőket, ezért azokat pótolni 
kellene. Az anyagban le van írva, hogy 52 millió Ft vételi ár van megjelölve, ez jó 
tárgyalási pozíció lehetne, hogy ne az eddig megbeszéltekkel, hanem akár egy 
nagyságrenddel többet biztosítson a szálloda. 
 
Dr. Sóvágó László: Először természetesen a szállodavendégeket fogják elhelyezni. Ezt 
meghaladva pedig azt ígérték, hogy minden parkolóhelyet a város rendelkezésére 
bocsátanak. Nem gondolja, hogy emiatt külön intézkedés lenne szükséges.  
 
Majoros Petronella: Tegnap a bizottsági ülésen egy előremutató kérdést tett fel, mely 
arra irányult, hogyan fog kinézni a parkolóház? Megnyugtató válasz érkezett, hisz ez a 
napirend a terület átminősítését jelenti, a válasz az volt, hogy amikor az árverésre sor 
kerül, a tulajdonosok készítenek egy tervet, amelyen látható lesz a parkoló arculata, hisz 
fontos, hogy abban a környezetben milyen lesz a parkoló. Így támogatja az előterjesztést.  
 
Kocsis Róbert: A fürdő téli bejárata előtt egy korábbi döntés értelmében megszűnnek a 
parkolók. Ha ez a parkolóház csak a szálloda igényét fogja kielégíteni, akkor hogyan 
fogják pótolni azokat a parkolási igényeket, amelyek a téli bejárat előtt és a Mátyás király 
sétányon jelentkeznek?  
 
Dr. Sóvágó László: Ez egy teljesen más napirend. Ezt a parkolót, amit esetleg elad az 
önkormányzat, eddig is csak a szálloda használta. Le van zárva, el van kerítve, nem 
használták a lakosok.  
 
Kocsis Róbert: Továbbra sem tisztázott, hogy lesz megoldva a parkolás a szélesebb 
közönség számára? A szálloda vendégei számára lesz a parkolóház fenntartva. A 
buszállomás előtt lesz parkoló kialakítva, de az nem fogja fedezni az igényeket. Bizottsági 
tagok panaszkodtak, hogy nyaranta élhetetlen a város ilyen tekintetben, hiszen a 
vendégek a lakótelepi parkolókat foglalják el.   
 
Dr. Sóvágó László: Többször elmondták, hogy csökkenni fog a fürdő előtti parkolóhelyek 
száma. Világtendencia, hogy az autókat minél távolabb kell tenni a vendégek által 
forgalmas helyektől.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Kanizsay György 
Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 2 tartózkodás (Jónás Kálmán, Kocsis Róbert) mellett 
támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
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196/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

a./ Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete elvi támogatását adja, hogy a 
2924/1 hrsz-ú ingatlan cca. 818 m2 nagyságú (a hotel melletti parkoló 
területe) ingatlanrészének besorolása Vt-2x építési övezetté módosuljon és 
hozzájárul a Helyi Építési Szabályzat módosításának kezdeményezéséhez. 
- A HÉSZ módosítását követően az önkormányzat a 2924/1 hrsz-ú ingatlan 

megosztását kezdeményezi. 
- A telekalakítási eljárás engedélyezését követően Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vagyonrendelet módosításával az 
ingatlant forgalomképes ingatlanná minősíti. 

- Az ingatlan forgalomképessé nyilvánítását követően a Képviselő-testület 
értékesítésre jelöli ki az ingatlant, az értékesítés módja az érvényben lévő 
jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános árverés. 

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2924/1 hrsz-ú 
ingatlanból cca. 818 m2 nagyságú ingatlanrész eladási árát az alábbiak szerint 
határozza meg:  
o földterület értéke: bruttó 51.360,-Ft/m2 
o építmény (parkoló, kiépített terület értéke) bruttó 14.000,-Ft/m2 

 
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a HÉSZ módosításához, az 
telekalakítási engedélyezéshez szükséges okiratok aláírására, a HÉSZ és a 
vagyonrendelet módosítását, a telekalakítás engedélyezését követően lefolytatott 
sikeres értékesítési eljárás esetén az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
b./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a hajdúszoboszlói 3121 hrsz-ú ingatlan közterületi 
szabályozásba nem eső részének nyilvános árverésen történő 
értékesítéséhez az alábbiak szerint: 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Vagyonrendelet módosításával az ingatlant forgalomképes ingatlanná minősíti. 
- A HÉSZ szerinti megosztást kell engedélyeztetni, a végrehajtás után a Fürdő 

utca nyomvonalához szükséges ingatlanrész ismét forgalomképtelen besorolást 
kap. A visszamaradó cca. 759 m2 nagyságú terület nyilvános árverésen kerül 
értékesítésre. 

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3121 hrsz-ú 
ingatlan eladási árát 54.171,-Ft/m2 + ÁFA összegben határozza meg. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok, valamint 
a Vagyonrendelet módosítását és a telekalakítás engedélyezését követően 
sikeres értékesítési eljárás esetén az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő:  folyamatos, 2019. december 31. 
Felelős:  jegyző 
 

Tizenharmadik napirend: 
Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) 
számú rendelet módosításra. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és támogatta. 
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A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Kanizsay György 
Béla, Jónás Kálmán, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi 
Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett 
támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
18/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 
10/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
109. § (4) bekezdésében és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, 
Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottságának egyetértésével – a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) 
önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyében jelen rendelet 1. 
számú melléklete lép. 
 

2. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Tizennegyedik napirend:  
Előterjesztés M35 autópálya melletti szervízutak kezelésbe és önkormányzati 
tulajdonba vételéről. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a 
törvényi kötelezettségnek eleget téve javasolja támogatni.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és támogatta. Bizottsági ülésen felvetődött, hogy átadás előtt tekintsék meg, milyen 
állapotban kapja meg a város az utakat.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 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 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

197/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
az M35 autópálya (II. ütem) 481. sz. főút – Berettyóújfalu közötti szakasz 
megvalósítása során Hajdúszoboszló közigazgatási területén megépített, 
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alábbiakban felsorolt szervízutak térítésmentes önkormányzati tulajdonba 
vételéhez, valamint kezelésbe vételéhez: 
- II.a.F4.j. út:   1566 m 

- II.a.F5.j. út:     262 m 

- II.a.F6.j. út:   1556 m 

- II.b.F1.j. út:     590 m 

Összesen:            3974 m 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő:  2018. december 31., folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 

Tizenötödik napirend:  
Előterjesztés a HBM Kormányhivatal törvényességi felhívásáról. 
 
Kocsis Róbert: A határozati javaslat csak részben ad választ a törvényességi 
észrevételre. Ha ennyi problémával jár a Soproni temető értékesítése, akkor javasolja, 
hogy álljon el ettől a szándékától a képviselő-testület.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen (Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), 1 
nem szavazat (Jónás Kálmán) és 2 tartózkodás (Kocsis Róbert Majoros Petronella) mellett 
támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

198/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat 
  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
83/2018.(V.17.) számú határozatának utolsó mondatát az alábbiak szerint 
pontosítja: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi 
előszerződés aláírására, és ezt követően a fenti feltételek teljesülése, 
valamint a Helyi Építési Szabályzat módosítása, a Vagyonrendelet 
módosítása, az ingatlan átminősítése után a végleges adásvételi szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2019. december 31., folyamatos 
Felelős jegyző 

 

Tizenhatodik napirend:  
Beszámoló a 2018-ben tervezett beruházási, felújítási munkákról. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta a beszámolót és 
támogatta. 
 
Majoros Petronella: Ha ez a beszámoló valóban a 2018. évi beruházásokról és 
felújításokról szól, akkor nem tartalmaz nagyon sok részletet, például határidők, 
kivitelezésekre vonatkozó pénzügyi teljesítéseket, költségeket sem lehet látni. A piac 
lefedésével kapcsolatosan sem lehet olvasni részleteket, bár az nem ide való, hiszen idén 
úgysem kezdik el. Vagy például a Szabadidő Park mikor fejeződik be, a Szabadtéri 
Színpad mennyivel fejeződik be később, van-e kötbér, az árusítóhelyek kialakításának 
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teljes összegét sem tartalmazza. Kéri, hogy a következő ülésre ennél részletesebb 
beszámoló készüljön és annak fényében döntsenek.   
 
Dr. Sóvágó László: Módosító indítványként teszi fel a kérést.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Egy beszámolót igyekeztek összeállítani, a költségvetés 
„beruházások és felújítások” táblájában szereplő valamennyi sor vonatkozásában. Amit 
Képviselő Asszony kér, annak jó része a költségvetési beszámolóban megtalálható. Szinte 
valamennyi témában külön napirend lehetne a részletes beszámoló, hiszen oldalakat 
lehetne írni mindről. Ha erre szándék mutatkozik, akkor egy megszabott határidőre 
megpróbálják összeállítani a részletesebb beszámolót.   
 
Kocsis Róbert: Pontosan mikorra készül el a Szabadtéri Színpad? A Gönczy Pál utcával 
kapcsolatosan a november 30-i befejezési időt tartja-e a beruházó?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A Szabadtéri Színpad módosított szerződése alapján a 
teljesítési határidő december 7-e. Több olyan tétellel szembesült a kivitelező, amely miatt 
módosítani kellett a szerződést, például a régi szabadtéri színpad elbontása. Az utolsó 
simítások a nézőtér alatti kiszolgáló helyiségben zajló pótmunkákat jelentik, amelyeket az 
önkormányzat utólag rendelt meg. A „Zöld város” projekttel kapcsolatosan valóban most 
lett volna a befejezési határidő, de erről még döntés nem született, mert a napokban 
értesültek egy olyan nem várt műszaki problémáról az E-On részéről, amely nagy 
valószínűséggel gátolni fogja a projekt tervezett lezárását. A régi közvilágítási hálózatnak 
bontása és az új hálózat kiépítése ütközött egy olyan akadályba, ami mindenképp 
csúszást fog előidézni a projektben.  
 
A képviselő-testület Majoros Petronella módosító javaslatát 3 igen (Jónás Kálmán, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella), 1 nem szavazat (Kanizsay György Béla) és 6 tartózkodás 
(Antalné Tardi Irén, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett nem támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt); 
a beszámolót 7 igen (Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) szavazat és 3 
tartózkodás (Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella) mellett támogatta (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

199/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi 
beruházásokról és felújításokról készült beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Tizenhetedik napirend:  
Előterjesztés a 2018. évi Gördülő Fejlesztési Terven belüli forrás 
átcsoportosításáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Jónás 
Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
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Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

200/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. kérelmét. Engedélyezi 
részére, hogy a Hajdúszoboszló 2018-2032. időszakra vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési tervben lévő I. ütem (2018. év) V-FP4. kritikus csomópontok 
felújítása sorról nettó 2.800.000-Ft-ot átcsoportosítson az SZV-B1. 
Ivóvízvezeték sorra. Az átcsoportosítást követően a 2018. évi (I. ütem sorok 
az alábbiak szerint alakulnak): 
 
Vízszolgáltatás – VKR 11-05175-1-001-00-10 
Felújítás, pótlás:  
V-FP1. Rendkívüli helyzetből adódó feladatok   2.000.000 
Ft 
V-FP2. Ivóvíztermelő kutak szerelvényeinek pótlása  1.000.000 Ft 
V-FP3. Ivóvíztermelő kutak elektromos szekrényének felújítása 2.000.000 
Ft 
V-FP4. Kritikus csomópontok felújítása   3.200.000 Ft 
V-FP5. UV berendezés felújítása    1.500.000 Ft 
 
Szennyvízszolgáltatás – VKR 21-05275-1-001-00-06 
Felújítás, pótlás: 
SZV-FP1. Rendkívüli helyzetből adódó feladatok  2.000.000 Ft 
SZV-FP2. Szivattyú felújítás     1.500.000 Ft 
SZV-FP3. Levegőztető csápok pótlása    3.500.000 Ft 
Beruházás: 
SZV-B1. Ivóvízvezeték építés     5.800.000 Ft 
SZV-B2. Korszerű energiahatékony szivattyú beszerzés 5.000.000 Ft 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a 
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t, hogy a döntést követően 
az átütemezést a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz 
engedélyezésre haladéktalanul nyújtsa be. 

 
Határidő:  2018. december 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző, HBVSZ Zrt. Elnök igazgató 

 

Tizennyolcadik napirend:  
Előterjesztés költségvetési keret felhasználásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, 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 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
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201/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi 
városi költségvetésben a közterületek felújítása pénzügyi keret terhére 
támogatja 28,6 Mft értékben az alábbi felújítási munkálatok elvégzését, 
amelyek elvégzésével a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási NZrt.-t bízza 
meg: 
- Wesselényi utca páros oldalán az Arany János utca és a Wesselényi utca 
12-14. sz. ingatlan előtti meglévő összetört padkafolyóka felújítása 115 fm 
hosszon, 0,5 méter szélességben az aszfalt útburkolat felbontásával és 
helyreállításával, víznyelőrács cserével.  
- Árpád utca páratlan oldalán az Árpád utca 9. sz. ingatlantól az Attila utcáig 
az összetört helyszínen betonozott árokmeder felújítása TB-20-as 
mederelemmel, átereszek cseréjével, kapubejárók helyreállításával, 38 db 
végelzárás készítésével.  
- A városi köztemetőben a korábbi útfelújításokhoz kapcsolódva a IV. tábla 
D-i útjának 120 méter hosszon történő felújítása aszfalt burkolattal kétoldali 
süllyesztett útszegéllyel. 
- A Hőforrás utca 110. sz. társasház előtti közterületen meglévő 6 állásos 
merőleges parkoló (86 m2) és aszfalt burkolatú járda felújítása és szélesítése 
bontott térkő burkolattal (79 m2), új kerti és kiemelt szegélyekkel.  
- Csontos utca páratlan oldalán a Gorkij utca és az utca vége közötti 
szakaszon a meglévő 199,5 m2 járdaburkolat beton burkolattal történő 
felújítása. 
 
A Képviselő-testület a közterületek felújítási keretéből 11,4 Mft összeget 
átcsoportosít beruházásokra, játszóterek fejlesztésére az alábbiak szerint, 
amelyek elvégzésével a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási NZrt.-t bízza 
meg: 
- A Bihari utca-Surányi utca kereszteződésben rendelkezésre álló zöld 
területen játszótér kialakítása a 3-14 éves korú gyerekek részére 5 db elem 
elhelyezésével (kombinált játszóvár, mászóka, fészekhinta, mérleghinta, 
rugós játék), homok ütéscsillapítás kiépítésével, tanúsítással.  
- A Rákóczi utcai játszótér további bővítése két játékelemmel, forgóval és egy 
kötélpiramis játékkal.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási 
szerződések aláírására. 
 
Határidő:  2019. május 30. 
Felelős:    polgármester, VG NZrt. vezérigazgató 

 

Tizenkilencedik napirend:  
Előterjesztés Szováti úti vasúti átjáró átépítéshez kapcsolódó gyalog- és kerékpárút 
továbbépítéséről. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Jónás 
Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás 
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és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

202/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza, 
hogy a NIF Zrt. beruházásában a Nagy és Társai Bt. által tervezett, TSZ 
36/10/2017 tervszámon nyilvántartott, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. HBM-
77/1/2018. számú közútkezelői hozzájárulásával jóváhagyott 
tervdokumentáció szerint a Szováti úton megépülő vasúti átjáró, valamint 
gyalog- és kerékpárút építéséhez kapcsolódóan, azzal egy ütemben a 
11012/2 hrsz.-ú csatorna és az Alma dűlő közötti szakaszon a gyalog- és 
kerékpárút megépítését vállalja. 
 
A Szováti úton a 11012/2 hrsz.-ú csatorna és az Alma dűlő közötti szakaszon 
gyalog- és kerékpárút megépítéséhez a városi költségvetésben a pénzügyi 
fedezetet biztosítja. 
 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: jegyző 

 

Huszadik napirend:  
Előterjesztés a fürdő téli bejárata előtti tér pályáztatásáról. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatta.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és támogatta.  
 
Kocsis Róbert: Az értékesíteni kívánt helyekről szívesen vett volna egy vázlatrajzot. 
Nagyon szépen az előterjesztésben bemutatott fotók, de úgy gondolja, Magyarországon 
még nem terjedt el olyan szinten a street-food kultúra, mint Európában, tart attól, hogy mi 
fog ebből megvalósulni.  
 
Dr. Sóvágó László: Neki is vannak aggályai, ha nem lesznek megfelelő pályázók, akkor 
lépnek tovább és más módját választják a tér berendezésének. A street-food ételeket 
kínálóknak van egyesülete is, azt is megnézte, nem olyan idegen ez a szolgáltatás az 
országban.  
 
Majoros Petronella: 200 millió Ft-ot szavazott meg a testület ennek a területrésznek az 
átalakítására, melynek része ez is. Nem ért egyet azzal, hogy a gyógyfürdő bejárata előtti 
parkolót megszüntetik és helyére street-food jellegű vendéglátó ipari egységek 
kitelepülésére ad lehetőséget a testület. Ez a helyi vendéglátó ipari vállalkozások számára 
sem lesz kedvező, ők egész évben dolgoznak, ellenben ezen a területen csak a nyári 
időszakban fognak működni a szolgáltatók. Egyáltalán nem helyi vállalkozóbarát 
gondolkodásmódról van szó. Neki nem tetszenek ezek a kocsik, ebben a környezetben, 
ahol a világhírű Harangház található, nem méltó ezen kocsik elhelyezése. Tájképileg 
elegánsabb fejlesztést tudna támogatni. Télen mi lesz ezek helyén? Nem támogatja az 
előterjesztést.  
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Dr. Sóvágó László: Egy kormányzati előterjesztést egy helyi fideszes nem támogat, erre 
nem nagyon volt még példa. Ő úgy gondolja, hogy ez szép lesz és ízléses. Nem mindenki 
ért ezzel egyet. Ez része a kormány pályázatának, annak a végrehajtásáról van szó. Ha 
nem kapják meg az ígért támogatást, akkor visszaáll télen a parkolási lehetőség. Ezt a 
pályázatot a Turisztikai Ügynökséggel közösen beadták, november végén bírálják el, 
decemberben megtörténik a szerződés megkötése, a pénz azonnal lehívható. 
Átláthatatlan a dolog, nem tudják, mi fog történni, sokszor változott a támogatás összege 
is. 
 
Majoros Petronella: Nem volt feltétele a pályázatnak, hogy csakis street-food kocsik 
kerülhetnek arra a helyre. Kicsit ferdítése a dolognak, hogy ő mivel megy szembe. 
Lényegesen esztétikusabb, átgondoltabb beruházást kellene a fürdő parkolójában csinálni.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Kanizsay György 
Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) és 2 tartózkodás (Kocsis Róbert, Majoros Petronella) mellett támogatta (a 
döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

203/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati 
kiírással egyetért. Felkéri a polgármestert, hogy a testület januári ülésén 
tegyen javaslatot a leendő bérlők személyére. 
 
Határidő: 2019. január 5. 
Felelős:  polgármester 

 

Huszonegyedik napirend:  
Előterjesztés jégpálya karbantartó gép beszerzésére. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a határozati 
javaslatot.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Jónás 
Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

204/2018. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, a 
megépült jégpálya karbantartásához szükséges gép beszerzéséhez. A 
szükséges 12 M Ft pénzügyi forrást biztosítja a 2018. évi költségvetés 1. sz. 
melléklet beruházások, felújítások, pályázatok, tartalékok terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Huszonkettedik napirend:  
Válasz interpellációra E.ON gallyazással kapcsolatban. 
 
Orosz János: Harsányi István képviselőtársa bizottsági ülésen elfogadta a választ.  
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Interpellációk:  
 
Majoros Petronella: Néhány nagyobb beruházásról szeretne bővebb információt kapni, 
különös tekintettel a Szabadtéri Színpad, a kemping területén történő fejlesztés és azok a 
nagyobbak, amelyek zajlanak. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
A képviselő-testület ülése 14.55 órakor befejeződött. 
 
A képviselő-testület 16.00 órától közmeghallgatást tartott, melyről külön jegyzőkönyv 
készült. 
 

K.m.f. 
 
 

 
 Dr. Sóvágó László       Dr. Korpos Szabolcs  
     polgármester                                                         jegyző 


