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Helye: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, „A” épület, Pávai Vajna Ferenc terem. 

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint: 

- a Gazdasági Bizottsági tagok: Marosi György Csongor elnök, Orosz János József 

elnök -helyettes, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, 

Kolozsvári Csaba 

- a Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Korpos Szabolcs jegyző, Lőrincz 

László gazdasági irodavezető, Bárdos Ilona pénzügyi irodavezető-helyettes, Kunkliné Dede 

Erika egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, Varga Imre humán-közszolgáltatási 

irodavezető-helyettes, Szabóné Szabó Mária vagyongazdálkodási ügyintéző, Tiba Irma 

sajtóreferens, Tiliczky Katalin HVTV intézményvezető 

- jegyzőkönyvvezető: Fehér Adrienn 

 

Marosi György Csongor: 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A kiküldött napirendi pontokhoz az ülésen 

kerül kiosztásra egy energetikai támogatási kérelem, melyet zárt ülés keretében kell 

megtárgyalnunk. 
 

A bizottság elnöke 1448 órától zárt ülést rendelt el az energetikai támogatási kérelem 

megtárgyalására. 

 

A nyílt ülés 1450-től folytatódott.  

 

Marosi György Csongor: 

A kiküldött napirendi pontokhoz érkezett öt előterjesztés. A „Nagy Ebéd” piknik megtartásáról 

és a forgalomtechnikai javaslatról szóló előterjesztés utólag kiküldésre került, a díszpolgár 

temetési költségeinek biztosításáról, az önkormányzati utak ideiglenes használatáról és a 

Gyermeksziget Bölcsőde kérelmével kapcsolatos előterjesztések az ülésen kerültek kiosztásra. 

Javaslom a plusz előterjesztések napirendre vételét. 
 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a plusz előterjesztések 

napirendre vételét. (a döntéshozatalban 7 fő vett részt). 
 

134/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja a „Nagy 

Ebéd” piknik megtartásáról, a forgalomtechnikai javaslatról, a díszpolgár temetési 

költségeinek biztosításáról, az önkormányzati utak ideiglenes használatáról szóló és a 

Gyermeksziget Bölcsőde kérelmével kapcsolatos előterjesztések napirendre vételét. 
 

Az elnök szavazásra bocsátotta az így kialakult napirendet. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet. (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt). 

 

135/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a napirendi 

javaslatokat. 

Napirendi javaslat: 
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1. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására. (2. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére pótelőirányzat biztosítására. 

(4. sz. testületi napirend) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

3. Előterjesztés alapítványok támogatására. (5. sz. testületi napirend) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

4. Előterjesztés óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás beindításáról és 

működtetéséről. (7. sz. testületi napirend) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

5. Előterjesztés Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan kisajátításáról. (8. sz. testületi 

napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

6. Előterjesztés az Rácz F. u. 92. szám alatti ingatlan rendezésére (9. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

7. Előterjesztés a Sportpark kiegészítő beruházásáról. (10. sz. testületi napirend) 

Előadó: jegyző 

8. Előterjesztés klímastratégia kidolgozására vonatkozó pályázat beadásáról. (11. sz. 

testületi napirend) 

Előadó: jegyző 

9. Előterjesztés költségvetési keretek közötti átcsoportosítással és többletforrás 

biztosításával kapcsolatosan (15. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

10. Előterjesztés az óvoda konyha infrastrukturális felújítására vonatkozó pályázatról (16. 

sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

11. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2019. évi mértékével kapcsolatosan (18. sz. testületi 

napirend) 

Előadó: aljegyző 

12. Előterjesztés a Szent István park körüli területek átépítéséről. (20. sz. testületi napirend) 

Előadó: polgármester 

13. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról. (22. sz. testületi napirend) 

Előadó: polgármester 

14. Előterjesztés a díszpolgár temetési költségeinek biztosításáról 

Előadó: polgármester 

15. Előterjesztés az önkormányzati utak ideiglenes használatáról 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

 

16. Előterjesztés városi utak padkarendezéséről 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

17. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatról 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

18. A Gyermeksziget Bölcsőde kérelme 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

19. Előterjesztés a „Nagy Ebéd” piknik megtartásáról 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

Tájékoztatók, bejelentések 
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1. napirend 

 

Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

136/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására megalkotott 

rendelettervezet elfogadását. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. július 5. 

 

2. napirend 

 

Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére pótelőirányzat biztosítására. 

 

Varga Imre: 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: a beszerzési költség és a javasolt támogatási összeg 

különbözetét saját forrásból fogják előteremteni. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

137/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek, hogy a szakmai vélemények alapján a Hajdúszoboszlói Városi 

Televízió részére az élő közvetítéseket segítő, külső helyszínről is bejelentkezni képes 

LiveU eszköz megvásárlásához 2,3 Millió Ft pótelőirányzatot biztosítson. 

A pótelőirányzat forrása a város költségvetésének „Dologi tartalék az intézmények 

részére” kerete. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. július 5. 
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3. napirend 
 

Előterjesztés alapítványok támogatására 
 

Varga Imre: 

A Fazekasház Alapítványnál támogatás esetén a kézműves foglalkozásokon felhasznált eszköz 

és anyag jogcímre kell kötni a szerződést. 

Orosz János József kérésére válaszolva: a Fazekasház Alapítvány üzemelteti a fazekasházat. 

Megtartotta kiállítóterem funkcióját és fazekas- kézműves foglalkozásokat is tartanak. Kiss 

Jácint Miklós a tulajdonos. 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: 10-20 fős kiscsoportokban tudom elképzelni a 

résztvevők számát. 
 

Marosi György Csongor: 

300.000 Ft van az alapítványok támogatására elkülönített keretben. Egyeztetés után az a javaslat 

született, hogy mindkét alapítvány 100.000 Ft támogatást kapjon. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az első 

határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

138/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek, hogy 100.000 Ft támogatást nyújtson a Hajdúszoboszlói 

Fazekasházért Alapítvány részére nyári napközis tábor megszervezése, valamint épület 

héjazatának cseréje költségeire. Az összeg fedezete a 2018. évi költségvetés 11. számú 

mellékletében a 11/M sora. 
 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. július 5. 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a második 

határozati javaslatot. 
 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  
 

139/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek hogy 100.000 Ft támogatást nyújtson a Hajdúszoboszlói 

Mentőalapítvány részére defibrillátor beszerzése költségeire. Az összeg fedezete a 2018. 

évi költségvetés 11. számú mellékletében a 11/M sora. 
 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. július 5. 
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4. napirend 

 

Előterjesztés óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás beindításáról és működtetéséről 

 

Kunkliné Dede Erika: 

2018. szeptember 1-től kötelező a járásközpontú településeknek óvodai és iskolai szociális 

segítő szolgáltatás beindítása és működtetése, melyet a család- és gyermekjóléti központokhoz 

detektál. A költségvetés tartalmaz normatív támogatást, de végrehajtási rendeletek még 

nincsenek. A létszámigény intézményünk vonatkozásában 6 fő, melynek csak a bér- és 

járulékköltsége több, mint 7 millió Ft/hó. Azt, hogy mennyit kap a feladatra kötelezett 

önkormányzat a Miniszter augusztus 15-én jelenti be. Mindent megtettünk, hogy a személyi 

segítők szeptember 1-től megkezdhessék a munkát. A Társulásnak még hozzá kell járulni 

ahhoz, hogy ezt a feladatot az önkormányzatunk részére ellássa. A jövő évben nagyobb anyagi 

forrásokra lehet számítani. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Egyetértek azzal, hogy a központi támogatás erejéig működtessük ezt a szolgáltatást.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

140/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek annak támogatását, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

2018. szeptember 01-től, mint járásszékhely települési önkormányzat a Hajdúszoboszlói 

Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központja által a járás valamennyi 

településén, az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást biztosítsa, a megfelelő 

személyi és tárgyi feltételekkel, a központi jogszabályokban meghatározott támogatás 

erejéig.  

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. július 5. 

 

5. napirend 

 

Előterjesztés Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan kisajátításáról 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  
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141/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy 

 a képviselő-testület hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 44. szám 

alatti 2500 hrsz-ú ingatlan 3/6-od tulajdoni hányadának kisajátításához 9.194.000,-

Ft vételáron a Méltányossági Kisajátítási Alap terhére. Vevő a vételárat egy 

összegben, az adásvételi szerződés aláírását követő 8 fizeti meg eladó részére.  

 felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. július 5. 

 

6. napirend 

 

Előterjesztés az Rácz F. u. 92. szám alatti ingatlan rendezésére 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

142/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő -testületnek, hogy 

 hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Rácz F. u. 92. szám alatti 7642/129 hrsz-ú 

ingatlan értékesítéséhez Lajtos Ferenc Rácz F. u. 90. szám alatti lakos részére az 

alábbi feltételekkel: 

- az ingatlan eladási ára: bruttó 2.370.000,-Ft 

- a vételárat vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg, egy 

összegben fizeti meg az eladó részére 

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata hozzájárulását adja, hogy a vevő 

a 7642/129 hrsz-ú ingatlant összevonja a saját tulajdonában lévő 7642/89 

hrsz-ú ingatlannal. Az ingatlanok egyesítésig Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzata a 7642/129 hrsz-ú ingatlanra visszavásárlási jogot ír elő, 

melyről a telekalakítási eljárás ingatlan-nyilvántartásba történő 

átvezetése során lemond. 

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a 

kérelmező a 7642/129 hrsz-ú ingatlanon lévő árkot saját felelősségére és 

költségére drain-cső fektetésével kiváltsa, amennyiben a kérelmező által 

kiépített vízelvezető rendszer nem megfelelő működéséből adódó 

károkért az Önkormányzat semmilyen felelősséget nem vállal. 

 felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. július 5. 
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7. napirend 

 

Előterjesztés a Sportpark kiegészítő beruházásáról 

 

Marosi György Csongor: 

Az egyeztetéseket követően olyan döntés született, hogy a kivitelező a Városgazdálkodási 

Nonprofit Zrt-től átveszi a kimaradt térkövet. Az 52 m2 járda megépítését 2 millió Ft-ból meg 

lehet csinálni. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

143/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek, hogy támogassa a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 

Program keretén belül megvalósuló sportparkhoz vezető járda kiépítését, az ehhez 

szükséges bruttó 2 MFt forrást a beruházások, felújítások, pályázatok, tartalék 

költségkeret terhére biztosítását.  

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. július 5. 

 

8. napirend 

 

Előterjesztés klímastratégia kidolgozására vonatkozó pályázat beadásáról 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

144/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek, hogy támogassa a KEHOP 1.2.1 számú, „Helyi klímastratégiák 

kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázati 

felhívásra a támogatási kérelem beadását. 

  

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. július 5. 
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9. napirend 

 

Előterjesztés költségvetési keretek közötti átcsoportosítással és többletforrás biztosításával 

kapcsolatosan 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A költségvetésben szereplő külön sorokon belül kell átcsoportosításokat végrehajtani. Az 

eredeti előterjesztésben szereplő összeghez képest minimális mértékben csökkent az az összeg, 

ami a pótmunkálatok elvégzéséhez szükséges. Bruttó 2.723.335 Ft a végleges összeg. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

145/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek, hogy  

 támogassa a 2018. évi városi költségvetés beruházások (13. sz. melléklet) 3/ÖK 

soráról („Fenntartható közlekedésfejlesztés Hsz-n.” pályázathoz ingatlanszerzés és 

telekalakítás) felszabaduló keret - 8.650.900,-Ft - átcsoportosítását a beruházások 

táblázat (13. sz. melléklet) 2/ÖK sorára („Fenntartható közlekedésfejlesztés Hsz-n.” 

pályázat). 

 felkérje a Jegyzőt a 2018. évi költségvetési rendelet vonatkozó módosításának 

előkészítésére és előterjesztésére. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. július 5. 

 

10. napirend 

 

Előterjesztés az óvoda konyha infrastrukturális felújítására vonatkozó pályázatról 

 

Antalné Tardi Irén: 

Régóta próbálkozunk már az óvodai eszközök megújítására. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  
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146/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek, hogy  

 a nemzetgazdasági miniszter, a belügyminiszter és az emberi erőforrások 

miniszter által közösen meghirdetett az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatása” pályázati kiírásra vonatkozóan támogassa 1 db pályázat benyújtását 

az alábbi műszaki tartalommal: 

A Képviselő-testület fejlesztési célként támogatja a Hajdúszoboszlói Gazdasági 

Szolgáltató Intézmény által működtetett 6. számú telephely, a Rákóczi utca 21. 

szám alatt, a 6193 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon található konyha 

infrastrukturális fejlesztésének és eszközbeszerzésnek előterjesztés szerinti 

megvalósítását. 

A pályázat időbeli megvalósításaként a Képviselő testület támogatja az alábbiakat: 

2018. december – eszközbeszerzés, 

2019. január – március 15. kiviteli terv készítése, 

2019. április – május közbeszerzési eljárás lefolytatása, 

2019. június 1. – augusztus 15. kivitelezés, műszaki ellenőrzés 

Képviselő testület a pályázatot 73.598.951,- Ft összes elszámolható költséggel, 

40.000.000,- Ft összegű támogatási igény mellett, 33.598.951,- Ft saját forrás 

biztosításával támogatja megvalósítani.  A pályázati saját forrás fedezetét 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 1. sz. 

mellékletében található (mérleg), tartalékok megnevezésű kerete biztosítja. 

 a projekt megvalósításához kötelezően szükséges - a pályázat költségvetésén kívül 

eső tétel – szolgáltatások díját, így a közbeszerzési eljárás lefolytatásának díját 

(tanácsadó és hatósági díj), továbbá a műszaki ellenőrzés díját, mindösszesen 2,2 

MFt összeget a 2018. évi városi költségvetés 1. sz. melléklet (mérleg) tartalékok 

kerete terhére biztosítsa.  

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. július 5. 

 

11. napirend 

 

Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2019. évi mértékével kapcsolatosan 

 

Dr. Sléder Tamás: 

Előző évben nem javasoltunk emelést, ezért nem is került a képviselő-testület elé. Az idén sem 

javasoljuk az emelést, ezért a TDM-et sem kerestük meg. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

147/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő 

testületnek, hogy - a jelenlegi jogszabályok és a várható támogatási környezet ismeretében 
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- az idegenforgalmi adó tekintetében 2019-ben is a 2018. évi adómértéket alkalmazza azon 

ne változtasson. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. július 5. 

 

12. napirend 

 

Előterjesztés a Szent István park körüli területek átépítéséről. 

 

Dr. Sóvágó László: 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Egészségturisztikai igazgatója volt nálunk. Azt az ígéretet 

kaptuk, hogy az 1 milliárd Ft helyett 1,5 milliárdot adnak. Javasoltuk, hogy ezáltal kerüljön 

bele a tér burkolata, a szökőkút felújítása, a park másik részének rendbetétele. A pályázatot 

augusztus közepéig be kell adni. Befogadás esetén, amit utána kezdünk, az abból a pénzből 

finanszírozható. A befogadás után rögtön kezdődhet a munka. Eddig egy fillért sem kaptunk, 

az általunk kifizetett két tervezési költség 100 millió Ft-hoz közelít. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

148/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő 

testületnek, hogy  

 az elkészült tervek alapján támogassa, hogy a buszpályaudvar előtti parkoló 

megépüljön, a fürdő téli bejárata előtti parkoló a park részévé váljon, kapjon az 

ott lévő járdákkal azonos szintű, azokkal összhangban álló burkolatot. 

felhatalmazza a polgármestert, a teret „berendező” tervező(k) kiválasztására. 

 a célok megvalósítására a költségvetési tartalékból 200 millió forintot biztosítson. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. július 5. 

 

13. napirend 

 

Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 
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döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

149/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő 

testületnek, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét 

az előterjesztés mellékletét képező - egységes formátumú - közbeszerzési tervnek 

megfelelően módosítsa. 

  

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. július 5. 

 

14. napirend 

 

Előterjesztés a díszpolgár temetési költségeinek biztosításáról 

 

A bizottsági elnök ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

150/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő 

testületnek, hogy Vida Lajos díszpolgár költségeire 750.000 Ft-ot biztosítson az általános 

tartalék terhére. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. július 5. 

 

15. napirend 

 

Előterjesztés városi utak padkarendezéséről 

 

Antalné Tardi Irén: 

A Nyugati soron egy szakaszra van a padkarendezés előírva, de én az egész utcára kértem. A 

Bordángátnál kifelé a Szűcs Tüzépnél a nem kellően tömörített padkát rövid időn belül kiverik. 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A keretet számításaim szerint kimerítettük. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 
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Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

151/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az 

előterjesztés szerinti padkarendezési munkálatok elvégzését a 2018. évi városi 

költségvetés 9. sz. melléklet (városüzemeltetés) 36/ÖK, „utak padkarendezése 1 km” 

megnevezésű kerete terhére. 

Felkéri a Jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:   2018. december 31. 

 

16. napirend 

 

Előterjesztés az önkormányzati utak ideiglenes használatáról 

 

Marosi György Csongor: 

A Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsági ülésen és a szakiroda véleménye alapján az a 

döntés született, hogy maradjon az eredeti szerződés érvényben, miszerint a fővállalkozóval 

kössünk szerződést.  

 

Orosz János József: 

2 db kőhíd van, amin tudnak járni a vasútépítéskor. Az egyik az erdő dűlőnél, a másik a Bajcsy-

Zs. utca végén. Ezeket most is használják. Nem hiszem, hogy ilyen nagy súlyok megbírására 

készültek. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

152/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő 

testületnek, hogy 

 a 95/2018. (V.17.) Kt. határozatban foglaltak szerinti döntését továbbra is 

érvényben tartsa és ennek megfelelően kössön megállapodást a V-Híd Zrt-vel az 

organizációs utakra vonatkozóan. 

 hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő, alábbiakban felsorolt külterületi utakat a V-Híd Zrt. a 

közlekedési infrastruktúra fejlesztése, nevezetesen a Püspökladány-Ebes 

vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése építési 

beruházás vonatkozásában organizációs útként ideiglenesen használja: 

- Hajdúszoboszló külterület 0200 hrsz (aszfalt burkolat)  

- Hajdúszoboszló külterület 0196 hrsz (első 200 m aszfalt, utána föld) 
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- Hajdúszoboszló külterület 0202 hrsz (első 200 m aszfalt, utána föld) 

- Hajdúszoboszló külterület 0203 hrsz csatorna melletti út (föld burkolat) 

- Hajdúszoboszló külterület 0140 hrsz az Erdöfőldig terjedő szakasz (föld 

burkolat) 

- Hajdúszoboszló zártkert 9035 hrsz (föld burkolat)  

Hajdúszoboszló zártkert 8997 hrsz (föld burkolat) 

A V-Híd Zrt. a beruházás befejezése után az alábbi munkálatokat végezze el az 

érintett ingatlanokon: 

- a 0200, 0202 és a 0196 hrsz-ú utakon a munkálatok befejezése után 2+4 

cm AC-11 kötő aszfalttal a felület felújítása szükséges és a padka 

rendezése. 

- a 0123 hrsz-ú úton a Kösely híd pályaszerkezetének megerősítése 

szükséges, 5 m x 7 m felület a híd elején és végén. 

A V-Híd Zrt. az utakat 2018. december 15. napig használhatja. 

 hozzájárulását adja, hogy a 202, 9035 és 8997 hrsz-ú ingatlanok jelenlegi állapota 

miatt a használat idejére ideiglenes megerősítésre sor kerüljön: az érintett rész 

területkiegyenlítését követően kb. 20 cm vastagságban darált tégla, tört beton 

vagy zúzalék kihelyezése. A V-Híd Zrt. a használat végeztével a kihelyezett erősítő 

anyagot a területről elszállítja az időjárási viszonyoktól függően, de legkésőbb 

2019. március 31-ig. 

 felhatalmazza a Polgármestert az ingatlanok ideiglenes használatáról 

(organizációs út) szóló megállapodás aláírására. 
 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. július 5. 

 

17. napirend 

 

Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatról 
 

Orosz János József: 

Másodjára került a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság elé. Úgy határoztunk, hogy 

szeptemberig egy ideiglenes táblát kihelyezünk. 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 
 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

153/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Városi Bölcsőde 

melletti úton 1 db „Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtábla és „Kivéve 

garázstulajdonosok” kiegészítő tábla kihelyezéséhez szükséges pénzügyi forrást a városi 

költségvetés, városüzemeltetési táblázat (9. sz. melléklet) „Belterületi utak fenntartása” 

megnevezésű pénzügyi keret terhére biztosítja. 
 

Felelős:   jegyző, VG NZrt. - vezérigazgató 

Határidő:   2018. július 31.  
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18. napirend 

 

A Gyermeksziget Bölcsőde kérelme 

 

Marosi György Csongor: 

A bölcsőde 120.000 Ft-ot kért a bizottságtól a lépcső újraburkolására és a csatorna kivezetésére. 

A Gyermeksziget Bölcsőde kérelmével kapcsolatosan az alábbi határozati javaslatot terjesztem 

elő: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 120.000,-Ft-ot biztosít a 

2018. évi intézményfelújítási keretből a Gyermeksziget Bölcsőde részére a lépcső 

újraburkolására és a csatorna kivezetésére 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

154/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 120.000,-Ft-ot biztosít 

a 2018. évi intézményfelújítási keretből a Gyermeksziget Bölcsőde részére a lépcső 

újraburkolására és a csatorna kivezetésére 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. július 20. 

 

19. napirend 

 

Előterjesztés a „Nagy Ebéd” piknik megtartásáról 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság támogatta a kérelmet 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  
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155/2018. (VII. 4.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja a Nagy 

Sándor által benyújtott kérelmet, mely szerint a „Nagy Ebéd” piknik elnevezéssel 2018. 

szeptember 7-én 9.00-21.00 órák között a Könyök utca az Ádám utca felőli kanyartól 

lezárásra kerüljön. A területet a rendezvény idejére díjmentesen biztosítják a 

lakóközösség részére. 

Kérelmező köteles a közterület-használatára vonatkozóan a szükséges engedélyeket 

beszerezni, a rendezvény ideje alatt biztosítani a hatósági járművek részére a Könyök 

utcán lévő ingatlanok megközelítését, a rendezvényt követően a területet eredeti 

állapotába visszaállítani.  

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:   2018. szeptember 10. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a Gazdasági Bizottság elnöke 1523 órakor az ülést bezárta. 
 

A Bizottság által tárgyalt képviselő-testületi előterjesztések a képviselő-testület 2018. július  

5-i üléséről készített jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 
 

 

K.m.f 

 

 
 

Marosi György Csongor     Orosz János József 

                    bizottsági elnök                        bizottsági elnök-helyettes 

 
 

Fehér Adrienn 

 jegyzőkönyvvezető 


