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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, Antalné 

Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna 

- képviselő, aki nem tagja a bizottságnak: Németi Attila Sándor 

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

László gazdasági irodavezető, Bárdos Ilona pénzügyi irodavezető-helyettes, Szilágyiné Pál 

Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-helyettes, Kunkliné Dede Erika egészségügyi, 

szociális irodavezető-helyettes, Szabóné Szabó Mária ügyintéző, 

- további meghívottak: Czeglédi Gyula Hungarospa Zrt. vezérigazgató, az ÉMKK Zrt. 

képviseletében Csőkéné Csapó Mária, Krötzl Péter 

- jegyzőkönyvvezető: Fehér Adrienn 

 

Marosi György Csongor: 

Megállapítom, hogy a bizottság (6 fő) határozatképes. A meghívóban szereplő napirendi 

pontokhoz érkezett a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről szóló 

előterjesztés, a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ és a 

Hajdúszoboszlói Derűs Alkony Nyugdíjas Klub kérelme. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta plusz előterjesztések napirendre vételét. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztések napirendre vételét. (a döntéshozatalban 6 fő vett 

részt). 

 

95/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a 2017. évi 

helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről szóló előterjesztés, a 

Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ és a Nyugdíjas 

Klub kérelmének napirendre vételét. 

 

Egyéb hozzászólás és javaslat hiányában az elnök szavazásra bocsátotta az így kialakult 

napirendet. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatokat. (a döntéshozatalban 6 fő vett részt). 
 

96/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a napirendi 

javaslatokat. 

A képviselő-testület 2017. május 18-i ülés anyagának véleményezése: 
1. Tájékoztató a Hugarospa Hajdúszoboszlói Zrt. középtávú fejlesztési koncepciójáról. (1. 

sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: vezérigazgató 

2. Előterjesztés új városrész helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésbe történő 

bevonásával kapcsolatosan. (2. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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3. Előterjesztés bölcsődei férőhely bővítésére. (4. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

4. Előterjesztés IX. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására (5. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

5. Előterjesztés Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan. (6. 

sz. testületi előterjesztés 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

6. Előterjesztés hozzájáruló nyilatkozat megadására ingatlan értékesítéshez. (7. sz. 

testületi előterjesztés 

Előadó: gazdasági irodavezető 

7. Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti lakóház megvásárlására. (8. sz. testületi 

előterjesztés 

Előadó: gazdasági irodavezető 

8. Előterjesztés Gábor Áron utca felújítása tárgyú pályázat módosításáról. (9. sz. testületi 

előterjesztés 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

9. Előterjesztés az óvoda konyha felújítására vonatkozó pályázatról. (10. sz. testületi 

előterjesztés 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

10. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2017. I. negyedévi 

működéséről 

Előadó: állomásvezető 

11. Előterjesztés a 2017. évi intézmény-felújítási pályázati kiírásról 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  

12. Tájékoztatás installáció közterületen történő elhelyezéséről 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

13. A Hajdúszoboszlói Sportegyesület támogatási kérelme 

Előadó: elnök 

14. Támogatási kérelem a hajdúszoboszlói labdarúgás 105 éve címmel elkészülő könyv 

kiadásához 

Előadó: elnök 

15. Az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium támogatási kérelme tárboroztatáshoz 

Előadó: elnök 

16. A Magyar Modellezők Egyesülete kérelme 

Előadó: elnök 

17. A Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kérelme 

Előadó: elnök  

18. Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ kérelme 

Előadó: egészségügyi irodavezető-helyettes 

19. Hajdúszoboszlói Derűs Alkony Nyugdíjas Klub kérelme 

Előadó: elnök 

20. Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről 

Előadó: Városfejlesztési irodavezető-helyettes 

21. Előterjesztés a 40/2017. (III.08.) GB határozat módosítására (szóbeli) 

Előadó: elnök 

 

Tájékoztatók, bejelentések 
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1. napirend 
 

Tájékoztató a Hugarospa Hajdúszoboszlói Zrt. középtávú fejlesztési koncepciójáról. 

 

Czeglédi Gyula: 

A menedzsment úgy látta jónak, hogy ismét készüljön el egy 8 éves fejlesztési program. A 

Magyar Turisztikai Ügynökséggel folytatott tárgyalások felgyorsították a folyamtokat. 

Fejlesztési irányvonalnak a magas szolgáltatási értékeket képviselő, minőségi élményeket 

magasabb jövedelmezhetőséget biztosító fejlesztéseket javasoljuk.  A vendégforgalmi adatok 

is ezt az igényt igazolják. A Tahiti Beach előkészítettsége 100 %-os. A négy évszakos 

csúszdapark fejlesztést a menedzsment előrébb sorolta. A főszezonban rossz idő esetén illetve 

hosszú hétvégéken meghaladja a kapacitást az Aqua-Palace befogadó képessége. A bővítés a 

vízi aktivitás, élményfürdőzés irányába haladna. Fedett csúszdákkal bővülne, minimum  

30%-al nőne a kapacitása. Az Aquapark bővítési terve során felmerült egy vízijátszótér építése 

a 6-12 éves célcsoport számára. A csónakázó-tónál lévő sziget, kemping hátsó része 

beintegrálódna az Aquapark területébe. Az ifjúsági szállás területén is piaci rést látunk. A 

Széchenyi kollégium a Pávai Vajna-tervvel összhangban kerülne felújításra. Az Árpád 

uszodánál várni kellene pályázati forrásra, de önerőből is megoldható.  

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az 

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

97/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja tudomásul 

veszti a Hugarospa Hajdúszoboszlói Zrt. középtávú fejlesztési koncepciójáról szóló 

tájékoztatót. 
 

Felelős:     - 

Határidő:   - 

 

Marosi György Csongor: 

Javaslom, hogy vegyük előre a Hajdúszoboszlói Sportegyesület kérelmét.  

 

2. napirend 

 

A Hajdúszoboszlói Sportegyesület támogatási kérelme 

 

Marosi György Csongor: 

Azt gondoltam, hogy az intézményi felújítási keretből fogjuk a támogatást biztosítani. 

 

Csiki Béla: 

Marosi György Csongor kérdésére válaszolva: nem számítottunk elfagyásra, nem takargattuk 

be az órát. Télire víztelenítettünk minden létesítményt a sporttelepen. Az egyik vízóra nem is 

fagyott meg. Nem érezzük felelősnek magunkat. Ha kell, kifizetjük a vízdíjat, de 6 millió Ft-al 

kevesebbet kaptunk a költségvetésből, ami megnehezítette a működésünket. 
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Orosz János József: 

Javaslom, hogy a gondnok vezesse hetente az óra állását, mert akkor hamarabb észlelhető a 

vízelfolyás. 

 

Csiki Béla: 

Ez az óra használaton kívül van, ezért nem feltételeztük a fogyást. Ezek külön főórán 

működnek. 

 

Antalné Tardi Irén: 

12 millió Ft támogatáson felül az idén a vagyonhasználati díjat -amelyet az egyesület a fizet 

városnak- az idén megfeleztük (4 millió Ft). Ez többletfinanszírozásra forrása. 

 

Marosi György Csongor: 

A kérelemben szereplő összeg felét 350.000 Ft támogatást javaslok. Kérem, hogy Ügyvezető 

Úr a hivatallal érdeklődjön a biztosítónál a kárrendezés lehetőségéről. 

 

Szabóné Szabó Mária: 

A csatornadíj már el van engedve, ebben az összegben csak a vízdíj van. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az 

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

98/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján a Hajdúszoboszlói Sportegyesület részére a vízmérőóra 

elfagyás következtében elfolyt nagy mennyiségű víz díjára 350.000 Ft támogatást nyújt a 

2017. évi költségvetés 12. számú melléklet 11/ÖK Önálló lakóingatlanok energetikai 

korszerűsítése sorának terhére. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 31. 

 

Marosi György Csongor: 

Javaslom, hogy vegyük előre a hajdúszoboszlói labdarúgás 105 éve címmel elkészülő könyv 

támogatási kérelmét. 

 

3. napirend 

 

Támogatási kérelem a hajdúszoboszlói labdarúgás 105 éve címmel elkészülő könyv 

kiadásához 

 

Az elnök ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Azt gondolom, hogy a kulturális és sport keretből kellene a támogatást biztosítani. 
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 Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 1 tartózkodás mellett (Antalné Tardi Irén) 

és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és 

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

99/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján 500.000 Ft támogatást nyújt a hajdúszoboszlói 

labdarúgás 105 éve címmel elkészülő könyv kiadásához a 2017. évi költségvetés 12. számú 

melléklet 12/ÖK Civil szervezetek és intézmények támogatása sorának terhére. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 31. 

 

4. napirend 

 

Előterjesztés új városrész helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésbe történő 

bevonásával kapcsolatosan. 

 

Orosz János József: 

Azt szeretném kérni, hogy a próbajárat beindításakor a három járat legyen meg. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A két járat költségeire 1,4 millió Ft szerepelt a korábbi előterjesztésben most a háromra 1,6 

millió Ft. Nem növekedett arányosan. 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A két járatnak a beindítás költsége 1,1 millió Ft volt járulékos költségek nélkül. A 3 járat 

beindítása járulékos költségekkel 2,15 millió Ft. A kérelemben 1,6 millió Ft-ot kértünk csak, 

mert a forgalmi rend módosítást és a megállóhelyek kialakítását a városüzemeltetési tábla 

útfenntartási keret terhére el fogjuk tudni végezni. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az 

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

100/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága  

- egyetért a Hétvezér telep elnevezésű városrész helyi menetrendszerinti autóbusz-

közlekedésbe történő bevonásával az előterjesztésben foglaltak alapján, kísérleti 

jelleggel 2017. szeptember 1. és 2017. december 31. közötti időszakban, a csatolt 

menetrend szerint; 

- egyetért azzal, hogy a szolgáltató a feladatot 1 db Iveco C50C típusú midibusz 

biztosításával lássa el, a jelenleg rendelkezésre álló autóbuszvezetői állomány 1 

fővel történő bővítésével, a felmerülő indokolt költségek biztosítása mellett. 
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javasolja a Képviselő-testületnek a járat ideiglenes bevezetésére bruttó 1,6 Mft összeg 

biztosítását a 2017. évi városi költségvetés 1.sz. melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati 

céltartalék kerete terhére.  

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 18. 

 

5. napirend 

 

Előterjesztés bölcsődei férőhely bővítésére. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

A városunk kinőtte a 90 férőhelyes bölcsődét. A tervünk egy speciális rész kialakítása önerőből 

a Liget óvoda által nem használt épületrészből. Az előterjesztés célja a tervezés megkezdése, a 

költségek felmérése. A szeptemberi átadáshoz most kellene keretösszegeket meghatároznunk. 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Várható kivitelezési költségeket nehéz meghatározni, mert nem látjuk, milyen beavatkozásokat 

kell megtennünk. Az óvoda jelenlegi helyiségei nem alkalmasak bölcsődei működéshez. Terv 

birtokában már lehet tervezői költségeket meghatározni. 

 

Marosi György Csongor: 

Ha az induláskor meghatározott keret nem lenne elegendő, akkor többletforrást igényelhet az 

önkormányzat. 

 

Orosz János József: 

20 millió Ft nyitókeretet javaslok. 

 

Marosi György Csongor: 

Javaslom, egyeztessünk Polgármester Úrral a 20 millió Ft-os keret lehetőségéről. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

A bútorokat is meg kell venni, és biztosítani kell a szakemberek bérét. 

Szabó Marianna kérdésére válaszolva: a bölcsődéből óvodába menő gyermekek elhelyezése 

megoldott, kb. 100 üres férőhely van. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az 

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

101/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága  

 elvi támogatását adja bölcsődei férőhely 20 fős kapacitás bővítéséhez a Liget 

Óvoda (Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 145.) felhasználható épületrészében a 

tervezési feladatok megkezdésével.  

 kéri a szakirodától, hogy a várható kivitelezési költségek meghatározásához egy 

tervezői előkészítés készüljön el a júniusi ülésre. 
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 támogatja az előkészítési-tervezési munkálatokra bruttó 1.500.- eFt összeg 

különítését a 2017. évi városi költségvetés 1. sz. melléklet (mérleg) tartalék keret 

terhére. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 18. 

 

Marosi György Csongor: 

Javaslom, hogy vegyük előre a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2017. I. negyedévi 

működéséről szóló tájékoztatót. 

 

6. napirend 

 

Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2017. I. negyedévi működéséről 

 

Antalné Tardi Irén: 

2017 év rögtön bevételcsökkenéssel indult. 

 

Csőkéné Csapó Mária: 

A költségcsökkentés érdekében szeptember 1-től járatszűkítés történt, amely utasvesztéssel járt. 

 

Marosi György Csongor: 

A buszközlekedéssel kapcsolatban a legtöbb kritika a pontosságot érinti. Nehéz a 

vonatmenetrendhez igazodni. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az 

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

102/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az Észak-

magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város területén 2017. I. 

negyedévben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás tájékoztatójában 

foglaltakat tudomásul veszi. 

 

Felelős:     - 

Határidő:   - 

 

7. napirend 

 

Előterjesztés IX. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és 
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tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az 

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

103/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

 tudomásul veszi, hogy a Magyari Praxis Egészségügyi Szolgáltató Bt. 

(Hajdúszoboszló, Földvár u. 18. ) ellátó orvosa Dr. Kissné Dr. Magyari Mária 

Hajdúszoboszló város IX. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó praxist értékesíteni kívánja Dr. 

Fucskó Csilla (szül: Debrecen, 1981.05.18. an: Gál Irma Juliánna, Hajdúszoboszló, 

Koch Róbert u. 23. szám alatti lakos) háziorvos részére. 

 javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dr. Fucskó Csilla háziorvos személyét 

elfogadja és az 1./ pontban megjelölt körzetre vonatkozó feladat jövőbeni ellátása 

érdekében előszerződést kössön Dr. Fucskó Csilla (Debrecen, 1981.05.18. 

nyilvántartási száma: 69059) háziorvossal.  

 javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ezzel egyidejűleg a Hajdúszoboszló Város 

Képviselő-testületének 26/2013.(III.21.) számú határozata alapján készült 2013. 

április 18-án aláírt egészségügyi feladat-ellátási szerződést (6 db mellékletével 

együtt) - melyet  a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint megbízó és a 

Magyari Praxis Egészségügyi Szolgáltató Bt. mint megbízott között jött létre, ahol 

az ellátó orvos Dr. Kissné Dr. Magyari Mária - a  megbízó 2017.  december 31. 

napjával felmondja. 

 javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyilatkozza ki a Dr. Fucskó Csilla 

háziorvossal történő végleges feladat-ellátási szerződés megkötésének azon 

feltételét, hogy a doktornő praxisengedélyt kapjon és minden hatályos jogszabályi 

feltételnek megfeleljen a IX. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséhez.  

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 18. 

 

8. napirend 

 

Előterjesztés Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan. 

 

Dr. Korpos Szabolcs: 

A Főépítész nem javasolja a Pávai Vajna mellszobor mellé az elhelyezést. Az újabb javaslat, 

hogy Járja panzió melletti zöld területre, vagy a Mátyás Király sétány rendőrségi bódéja mellé 

kerüljön a szobor. Az utóbbi terület a Voláné. 

 

Lőrincz László: 

A szobor esztétikailag nem felel meg.  

 

Dr. Korpos Szabolcs: 

Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság az esztétika mellett nem foglalt állás, de minden mást 

támogatott. 

 

Harsányi István: 

A kérelem első részét támogatnám, melyben a hátrányos helyzetű, szakképzésben résztvevő 

tanulók támogatására, illetve versenylehetőség teremtése kért összeget. 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: 200 fő szerződéses vendéglátós tanulónk van.  
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Marosi György Csongor: 

Szabó Marianna kérdésére válaszolva: a szobor szükséges, a kinézete nem felel meg. Javaslom, 

hogy az arculati kézikönyv elkészülése után a szobor tervezője egyeztessen a szakemberekkel. 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az 

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  
 

104/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a költségvetés tartalék keret terhére a Hajdúszoboszló Turizmusáért 

Alapítvány kérelmét 150.- eFt összeggel támogassa az alábbi tevékenységek tekintetében: 

működési költségeket 50.- eFt, hátrányos helyzetű, szakképzésben résztvevő tanulók 

támogatása, versenylehetőség teremtése: 100.- e Ft. 

A turisztikai emlékmű tekintetében a bizottság nem foglal állást, a tervének meg kell majd 

felelnie az elkészülőben lévő arculati kézikönyv előírásainak. 
 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 18. 

 

9. napirend 
 

Előterjesztés hozzájáruló nyilatkozat megadására ingatlan értékesítéshez. 
 

Az elnök ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az 

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

105/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja, hogy a 

Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási 

Nonprofit Zrt. a tulajdonában lévő Hajdúszoboszló, Debreceni útfél 10. szám alatti 3546 

m2 alapterületű 3339 helyrajzi számú ingatlant a Greenfaktor Kft. részére értékesítse 

3.200.000 forint + áfa összegért.  

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 18. 

 

10. napirend 

 

Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti lakóház megvásárlására. 
 

Marosi György Csongor: 

A Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság nem támogatta az ingatlan megvételét. 

Önkormányzati ingatlanra építettek egy házat, melyet az csak az egyik örökös akar eladni, a 

másik nem elérhető. Az ingatlan nem hasznosítható szociális bérlakásra. 
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Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 0 igen szavazattal 6 tartózkodás mellett (Marosi György Csongor elnök, 

Orosz János József, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 

ellenszavazat nélkül nem fogadta el a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) 

és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

106/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága nem javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzatának, hogy a Hajdúszoboszló, Csontos u. 81. szám alatti 4421/A hrsz-on 

szereplő lakóházat a 32020/Ü/2016/11. számú hagyatékátadó végzés szerinti örökösöktől 

Nyeste Esztertől és Lakatosné Nyeste Anikótól 1/2-1/2-ed tulajdoni hányad arányban 

megvásárolja a hagyatékátadó végzésben szereplő értékben összesen 2.800.000.-Ft 

összegért. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 18. 

 

11. napirend 

 

Előterjesztés Gábor Áron utca felújítása tárgyú pályázat módosításáról. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az 

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

107/2017. (V.17.) GB határozat  

1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

 támogatja, hogy a Képviselő-testület a 76/2017. (IV.20.) számú határozatát a 

Gábor Áron utca felújítása című pályázat tartalma és bekerülési költsége 

tekintetében módosítsa. 

 támogatja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 

felelős miniszter által közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati kiírásra vonatkozóan 1 db pályázat 

benyújtását és a kapcsolódó műszaki tartalmat az alábbiak szerint: 

Szilárd burkolatú közutak felújítása pályázati alcél keretében a Gábor Áron utca 

útfelújítását a Szent Erzsébet utca és Pávai Vajna utca közötti szakaszon, továbbá 

szilárd burkolatú járda javítása, felújítása alcélként járda építését, és a közút és 

annak közvetlen környezetében keletkező, szükséges felszíni csapadékvíz 

elvezetéshez kapcsolódó víznyelők kiépítését, padkaépítést, füvesítést, továbbá a 

projekt előkészítéshez kapcsolódó engedélyezési, közbeszerzési eljárási, 

lebonyolítási és műszaki ellenőrzési tevékenységeket. 

 javasolja, hogy a Képviselő-testület a pályázatot 33.656.848,- Ft összes 

elszámolható költséggel, 21.876.951,- Ft összegű támogatás mellett, 11.779.897,- Ft 

saját forrás biztosításával valósítsa meg. 
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 támogatja, hogy az önkormányzati összes saját forrás fedezetét a 2017. évi városi 

költségvetésben az 1. sz. melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati tartalékok kerete 

terhére nyújtsa. 

2.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

 támogatja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 

felelős miniszter által közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati kiírásra vonatkozóan benyújtott 

pályázat műszaki tartalmához szorosan kapcsolódó, a Gábor Áron utca bal oldali 

parkolósávjának kiépítését pályázaton kívül. 

 támogatja a parkolósáv és a hozzá kapcsolódó egyéb költségeket saját forrásból 

biztosítását 10.970.852,- Ft összegben, a 2017. évi városi költségvetésben az 1.sz. 

melléklet (mérleg)  tartalékok, pályázati tartalékok kerete terhére. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 18. 

 

12. napirend 

 

Előterjesztés az óvoda konyha felújítására vonatkozó pályázatról. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az 

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

108/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja 

 a nemzetgazdasági miniszter, a belügyminiszter és az emberi erőforrások 

miniszter által közösen meghirdetett az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” pályázati kiírásra vonatkozóan 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 az alábbiakat: 

2017. december – eszközbeszerzés, 

2018. január – március 15. kiviteli terv készítése, 

2018. április – május közbeszerzési eljárás lefolytatása, 

2018. június 1. – augusztus 15. kivitelezés, műszaki ellenőrzés 

 hogy a Képviselő testület a pályázatot 68.937.095,- Ft összes elszámolható 

költséggel, 40.000.000,- Ft összegű támogatási igény mellett, 28.937.095,- Ft saját 

forrás biztosításával támogassa megvalósítani és a pályázati saját forrás fedezetét 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 1. sz. 

mellékletében található (mérleg), tartalékok megnevezésű kerete biztosítsa. 

 hogy a Képviselő testület a projekt megvalósításához kötelezően szükséges - a 

pályázat költségvetésén kívül eső tétel – szolgáltatások díját, így a közbeszerzési 
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eljárás lefolytatásának díját (tanácsadó és hatósági díj), továbbá a műszaki 

ellenőrzés díját, a 2017. évi városi költségvetés 1. sz. melléklet (mérleg) tartalékok 

kerete terhére biztosítsa. 
 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 18. 

 

13. napirend 
 

Előterjesztés a 2017. évi intézmény-felújítási pályázati kiírásról 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az 

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

109/2017. (V.17.) GB határozat  

1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az intézmény-

felújítási munkálatokra vonatkozó pályázati kiírást az előterjesztésben és 

mellékletében foglaltaknak megfelelően támogatja. 

2.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja:  

- a Szociális Szolgáltató Központ Kossuth utcai telephelyén található raktár 

épületnek az intézmény által saját erőből történő lebontását;  

- a HSE- Hajdúszoboszlói Sportegyesület üzemeltetésében lévő sporttelepen 

található, 2 db használaton kívüli épületet/bódét a HSE által, saját erőből történő 

lebontását. 

3.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottság a Bocskai István 

Múzeum Bocskai u. 11. sz. alatti épületének ivóvíz-, és szennyvíz bekötési, valamint 

térkő burkolat építési munkálataira mindösszesen bruttó 1.1 Mft összeget különít 

el keretösszegként azzal, hogy a múzeumfejlesztéssel egyidejűleg kerüljön sor a 

kivitelezési munkálatokra. 

4.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az év végéig 

bruttó 5 Mft összegű tartalékot különít el a nem várt egyéb kiadásokra. 

Utasítja a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:   jegyző 

Határidő: ütemezés szerint 

 

14. napirend 
 

Tájékoztatás installáció közterületen történő elhelyezéséről 

 

Marosi György Csongor: 

Nagyon örülnék, ha megvalósulna a „Hello Hajdúszoboszló” installáció is, akár több helyen is 

a városban. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és 
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tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az 

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

110/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a tájékoztatóban 

foglaltakat tudomásul veszi és örömét fejezi ki, hogy a város egy újabb látványossággal 

bővült néhány hónap időtartamban. 

 

Felelős:    - 

Határidő:  - 

 

15. napirend 

 

Az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium támogatási kérelme tárboroztatáshoz 

 

Marosi György Csongor: 

Javaslom, hogy a költségvetés önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítése sorának terhére 

adjuk meg a teljes összeget. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az 

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

111/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján az Éltes Mátyás Iskola és Kollégium által a hátrányos 

helyzetű gyermekek számára szervezett veszprémi nyári táborozásának költségeire 

315.020 Ft támogatást nyújt a 2017. évi költségvetés 12. számú melléklet 11/ÖK Önálló 

lakóingatlanok energetikai korszerűsítése sorának terhére. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 31. 
 

16. napirend 
 

A Magyar Modellezők Egyesülete kérelme 

 

Orosz János József: 

Egy rendezvénysorozat nyitórendezvénye volt május 14-én. Még 3 ilyen program lesz, melyre 

Szlovákiából, Ausztriából és más országokból jönnek résztvevők. Nemcsak a város hírnevét 

viszik tovább, hanem igénybe veszik a szálláshelyeket, turisztikai szolgáltatásokat. Az 

egyesület saját költségére egy európai szintű pályát hozott létre. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Nem értem, miért nem a turisztikai vagy a sport keretből kap támogatást. 
 

Marosi György Csongor: 

A turisztikai keretből nem kapott támogatást. 250.000 Ft-ra teszek javaslatot. 
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Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 1 tartózkodás mellett (Antalné Tardi Irén) 

és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és 

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

112/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján a Magyar Modellezők Egyesülete részére a 2017. május 

24-én megrendezésre kerülő Modellező nap költségeire 250.000 Ft támogatást nyújt a 

2017. évi költségvetés 12. számú melléklet 12/ÖK Civil szervezetek és intézmények 

támogatása sorának terhére. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 31. 

 

17. napirend 

 

A Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kérelme 

 

Marosi György Csongor: 

A Klebersberg nem tudja megoldani a problémákat. Azt gondolom, ha az önkormányzatnak 

lehetősége van rá, akkor adjon támogatást. 300.000 Ft támogatást javaslok. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az 

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

113/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

részére szerver és kiszolgáló egységek beszerzésére 300.000 Ft támogatást nyújt a 2017. 

évi költségvetés 12. számú melléklet 12/ÖK Civil szervezetek és intézmények támogatása 

sorának terhére. 
 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 31. 

 

18. napirend 
 

Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ kérelme 
 

Marosi György Csongor: 

Javaslom, hogy a költségvetés önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítése sorának terhére 

adjuk meg a kért összeget. Javaslom, hogy a program és az eszközök kerüljenek át a Gondozási 

Központba. 
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Kunkliné Dede Erika: 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a felújítások kapcsán tavaly alakult az időseknek egy 

fodrászda és pihenő helyiség, amely nagyon bevált. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az 

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

114/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és 

Gyermekjóléti Központ részére az alábbi eszközök beszerzésére 265.000 Ft támogatást 

nyújt a 2017. évi költségvetés 12. számú melléklet 11/ÖK Önálló lakóingatlanok 

energetikai korszerűsítése sorának terhére. 

 Kültéri ping-pong asztal:  100.000 Ft 

 Ping-pong ütőszett 3 db: 15.000 Ft 

 Focilabda 5 db:  25.000 Ft 

 Darts elektromos tábla:  10.000 Ft 

 Petanque készlet:  5.000 Ft 

 Csocsóasztal:  60.000 Ft 

 Csapatjelző mez 2x 10 db:  20.000 Ft 

 Tollaslabda ütő 6 db + labda 6 db:  15.000 Ft 

 Fitnesslabda 10 db:  15.000 Ft 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 31. 

 

19. napirend 
 

Hajdúszoboszlói Derűs Alkony Nyugdíjas Klub kérelme 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 1 tartózkodás mellett (Antalné Tardi Irén) 

és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és 

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

115/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján a Hajdúszoboszlói Derűs Alkony Nyugdíjas Klub 
részére a partnervárosból érkező nyugdíjas csoport megvendégeléséhez 150.000 Ft 

támogatást nyújt a 2017. évi költségvetés 12. számú melléklet 12/ÖK Civil szervezetek és 

intézmények támogatása sorának terhére. 
 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 31. 
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20. napirend 

 

Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az 

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

116/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. december 30-án létrejött Közszolgáltatási 

szerződés keretében, pályázati eljárás lefolytatásával bízta meg a Hajdú Volán 

Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, - melynek jogutódja az Észak-

magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - a Hajdúszoboszló város közigazgatási határán 

belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás kizárólagos joggal 

történő ellátására. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez 2016. évben összesen 

nettó 15.610.236,- Ft összegű saját forrásból származó vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatást nyújtott. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy 2017. 

évben január 1-től december 31-ig Hajdúszoboszló területén a menetrend szerinti helyi 

személyszállítást folyamatosan fenntartja. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 18. 

 

21. napirend 

 

Előterjesztés a 40/2017. (III.08.) GB határozat módosítására (szóbeli) 

 

Marosi György Csongor: 

Az ifjúsági-civil információs és tanácsadó iroda többlet szolgáltatásait igénybe vevő civil 

szervezetek részére elkülönített 500.000 Ft keretösszegről született döntésben kijelöltük a 

szolgáltatásra jogosult szervezeteket. Berényiné Szilaj Ilona intézményvezető megkereste a 

hivatalt és azt kérte, hogy a rendszer alakuljon át, keretösszeget adja át a bizottság az 

intézménynek. Az együttműködési megállapodásokat, mely lehet több is, mint 10 a civil 

információs és -infomentor iroda kötné meg és a  jogosultakat a művelődési központ határozza 

meg a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsággal egyeztetve. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Megfelel-e ez a finanszírozás a pályázati fenntartással összefüggő elvárásnak? 

 

Bárdos Ilona: 

A pályázati elvárás az, hogy az irodának bevételt kell generálni. Ha a művelődési központ ezt 

kiszámlázza, akkor azzal tudja igazolni a bevételt. A korábbi eljárás jobban tetszett, mert így 

az önkormányzat a saját intézményének fizet egy iroda fenntartására, úgy, hogy egy bizottság 



                   AZONOSÍTÓ: ELJ-11/B02 ÉRVÉNYES: 2010. 06. 01. NAPJÁTÓL 

 

18 

ad támogatást a művelődési központnak. A művelődési ház saját fenntartójának fog számlázni, 

nem a civil szervezeteknek. 

 

Marosi György Csongor: 

Rossz a rendszer, mert nincsenek az irodában. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 1 tartózkodás mellett (Antalné Tardi Irén) 

és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és 

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

117/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 40/2017. (III.08.) GB 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az önkormányzat 2017. 

évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján a 2017. évi költségvetés 12. számú melléklet 12/ÖK 

Civil szervezetek és intézmények támogatása sorának terhére az ifjúsági-civil információs 

és tanácsadó iroda többlet szolgáltatásait igénybe vevő civil szervezetek részére 

elkülönített 500.000 Ft-ot a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár rendelkezésére 

bocsátja. A szolgáltatásra jogosult civil szervezeteket az intézményvezető a Turisztikai, 

Kulturális, Sport Bizottsággal egyeztetve, annak határozata alapján határozza meg. 

 
Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 31. 

 

Egyebek 

 

Lőrincz László: 

Úgy gondolom nem helyes eljárás, amikor egyesület úgy kap támogatást, hogy azt tovább adja 

támogatásként egy másiknak. Adja be a másik egyesület a kérelmét.  

 

A bizottság ezzel egyetért. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottsági elnök 1340 órakor az ülést bezárta. 

 

A Bizottság által tárgyalt képviselő-testületi előterjesztések a Képviselő-testület 2017. május 

18-i üléséről készített jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

K.m.f 

 

 

Marosi György Csongor     Orosz János József 

                    bizottsági elnök                          bizottsági elnök helyettes 

 

Fehér Adrienn 

 jegyzőkönyvvezető 


