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JEGYZŐKÖNYV
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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, Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba,
Szabó Marianna, Orosz János József
- képviselő: Németi Attila Sándor
- a Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak: Bárdos Ilona pénzügyi irodavezető- helyettes, Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, Varga Imre
humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes, Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési
irodavezető-helyettes,
- további meghívottak: Nagy Marianna Egyesített Óvodai Intézményvezető, Nagyné
Dede Adél gazdasági vezető, Lukács Sándor HIK intézményvezető, Tiba Irma
sajtóreferens
- jegyzőkönyvvezető: Fehér Adrienn
Marosi György Csongor:
A jelen lévők létszáma alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kanizsay
György Béla jelezte, hogy később fog érkezni.
A kiküldött napirendi pontokhoz érkezett még három előterjesztés, melyek elektronikusan ki
lettek küldve a bizottsági tagok részére. Az első az augusztus 20-i ünnephez kapcsolódó
tűzijátép pótigényével, a második a hajdúszoboszlói labdarúgás 105 évéről szóló könyvvel
kapcsolatos előterjesztés és a harmadik a Városi Sportház felújítással kapcsolatos kérelem.
Az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztések napirendre vételét.
A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Juhász Géza, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna, Orosz János
József) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a plusz napirendi pont felvételét. (a
döntéshozatalban 8 fő vett részt).
183/2016. (X.19.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja a bizottsági
keretek felhasználásáról szóló, a hajdúszoboszlói labdarúgás 105 évéről szóló könyvvel
kapcsolatos előterjesztés és a Városi Sportház felújítással kapcsolatos kérelem napirendre
vételét.
Az elnök szavazásra bocsátotta az így kialakult napirendet.
A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Juhász Géza, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna, Orosz János
József) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az így kialakult napirendi pontokat (a
döntéshozatalban 8 fő vett részt).
184/2016. (X.19.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja az így
kialakult napirendi javaslatokat.
A képviselő-testület 2016. október 20-i ülés anyagának véleményezése:
1. Előterjesztés
Hajdúszoboszlói
Kistérségi
Többcélú
Társulás
Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására. (2. sz. testületi előterjesztés)
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes
2. Előterjesztés intézményi átszervezés kezdeményezésére. (3. sz. testületi előterjesztés)
Előadó: polgármester, jegyző
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3. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabályának
módosítására. (4. sz. testületi előterjesztés)
Előadó: gazdasági irodavezető
4. Előterjesztés Bródy Sándor utcai ingatlan megvásárlásáról. (5. sz. testületi előterjesztés)
Előadó: gazdasági irodavezető
5. Előterjesztés Antenna Hungária Zrt. kérelméről. (6. sz. testületi előterjesztés)
Előadó: gazdasági irodavezető
6. Előterjesztés energiahatékonysági közvilágítás fejlesztési projektről és megújuló
energiatermelés önkormányzati támogatására. (7. sz. testületi előterjesztés)
Előadó: alpolgármester
Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag:
7. Előterjesztés kerékpártároló elhelyezési kérelemről
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
8. Előterjesztés a 2016. évi fásításról
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
9. Előterjesztés a bizottsági keretek felhasználásáról
Előadó: elnök
10. Előterjesztés a hajdúszoboszlói labdarúgás 105 évéről szóló könyv tárgyában
Előadó: elnök
11. Városi Sportház felújítással kapcsolatos kérelem
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes
Tájékoztatók, bejelentések
1. napirend
Előterjesztés Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójának elfogadására.
Dr. Vincze Ferenc:
A négy település korábban csinált egy 500 milliós úgynevezett „zászlóshajó” (kiemelten
támogatott) projektet. Egy kistérségi szociális létesítményt hozott volna létre Hajdúszováton,
mely megoldotta volna a koncepció gondjainak 110 %-át. A létesítményben volt közös
vizesblokk, konyha étkezde, társalgó különböző szárnyakkal, ahol a családok, gyermekek,
hajléktalanok, öregek otthonai lettek volna, és amelyek tovább bővíthetők lehettek volna. A
kiválasztott telket is meg tudtuk volna vásárolni. A program Mellé készült egy 30 milliós
projekt, a leendő dolgozói képzés program. Ez nyert, de a létesítményi program nem.
Igyekeztünk kihasználni pályázati lehetőségeket is. Az igények nagyok.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Juhász Géza, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna, Orosz János
József) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő vett
részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:
185/2016. (X.19.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselőtestületnek a beterjesztett Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadását 2016-2020. év vonatkozásában.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. október 20.
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2. napirend
Előterjesztés intézményi átszervezés kezdeményezésére.
Antalné Tardi Irén:
Pontosítani kellene a feladatok meghatározását. A napi rendszerességgel végzett műszaki,
technikai feladatokat, nem tartom szerencsésnek ebbe a szervezetbe integrálni.
Lőrincz László:
Eddig is így volt, az intézmények saját dolgozói végezték a takarítást.
Orosz János József kérdésére válaszolva még folynak a tárgyalások, átadás-átvételi eljárás még
nem történt.
Varga Imre:
Az intézmény működtetéséhez kapcsolódó feladatok kerülnek a Püspökladányi Tankerülethez.
A tankerület készséget mutat azok átvételére és közalkalmazotti jogviszonyban történő
foglalkoztatására, akik eddig a HIK-nél dolgoztak és műszaki, technikai feladatokat láttak el
(szakszolgálattal együtt 48 fő). A közétkeztetési feladatok önkormányzati kézben maradnak. A
konyhán kívüli helyiségek takarítását a konyhai dolgozó nem végezheti el, azt az új
intézménynek kell elvileg megoldani.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Juhász Géza, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna, Orosz János
József) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő vett
részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:
186/2016. (X.19.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az előterjesztésben
meghatározott feladatokkal egyetért és támogatja, hogy a Hajdúszoboszló Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérje a polgármestert és a jegyzőt a
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ megszüntetésével, a Hajdúszoboszlói
Gazdasági Szolgáltató Intézményt alapításával, a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda
feladatának módosításával kapcsolatos előkészítő intézkedések megtételére.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. október 20.
3. napirend
Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabályának
módosítására.
Marosi György Csongor:
Úgy hallottam, hogy az igazgatóságra és a tagokra született 2019-ig érvényes döntést
Hajdúböszörmény felül akarja vizsgáltatni és 2017. márciusig akarják a hatályát.
Könyvvizsgálatot is fognak kezdeményezni.
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Lőrincz László:
A felülvizsgálat tényéről az igazgatósági ülést követően fogom tájékoztatni a bizottságot.
Böszörmény nemmel szavazott a tagválasztáson, mely Will Csaba személye ellen irányult, aki
a böszörményi városüzemeltetési cég igazgatója volt, a felmentését követően a böszörményi
önkormányzat delegálta a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. cégvezetői
tisztségébe.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Juhász Géza, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna, Orosz János
József) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő vett
részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:
187/2016. (X.19.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúkerületi és Bihari
Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabályának módosítását a melléklet szerinti egységes
szerkezetben elfogadja.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. október 20.
4. napirend
Előterjesztés Bródy Sándor utcai ingatlan megvásárlásáról.
Kanizsay György Béla 1331 órakor érkezett az ülésre.
Lőrincz László:
A Kulcsár Bt. elkészítette az ingatlanforgalmi szakértői véleményt. 25.000 Ft/m2-re értékelte
az ingatlant. Van még 3 olyan ingatlan, amit meg kellene vásárolni, hogy a mögöttük levő
önkormányzati ingatlanokkal egy egységes területet tudjon alkotni. Az így létrejövő ingatlan
városi fejlesztési célokra alkalmas, jó fekvésű, három utca felöl is megközelíthető terület
lehetne. Egy román állampolgár jóval magasabb egységáron felajánlotta eladásra az ingatlanát.
Ez a szakértői vélemény által megállapított ár a további vételeknél is egy meghatározó árat
képezhet és az esetleges bírósági eljárásoknál jól jöhet.
Antalné Tardi Irén:
Nem vagyok biztos abban, hogy ezért az egy területrészért most ennyit kellene áldoznunk a
hosszútávú városrendezési cél megvalósításához.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Harsányi István, Juhász
Géza, Képíró Ákos, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna, Orosz János
József) és 1 tartózkodás (Antalné Tardi Irén) mellett és ellenszavazat nélkül elfogadta a
javaslatot (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a
következő határozatot hozta:
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188/2016. (X.19.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete -figyelembe véve az
ingatlanforgalmi szakértői véleményt– felhatalmazza a Hajdúszoboszlói Polgármesteri
Hivatalt, hogy maximum 25.500,- Ft/m2 vételáron megvásárolja a 2496/4 hrsz-ú ingatlant.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. október 20.
5. napirend
Előterjesztés Antenna Hungária Zrt. kérelméről.
Antalné Tardi Irén:
A plusz antenna terület-használatának a díját legalább a korábbi áron határoznám meg.
Lőrincz László:
A díj meghatározásánál figyelembe vettük az antenna méretét, súlyát. A cég kevesebbet ajánlott
fel. Még nem közöltük a mi javaslatunkat.
Dr. Vincze Ferenc:
Nem a bevétel-érdekeltséget, hanem szolgáltatás-fejlesztési szempontokat kellene figyelembe
vennünk.
Antalné Tardi Irén:
Az Antenna Hungária Zrt. kérelmével kapcsolatosan az alábbi módosító javaslatot terjesztem
elő:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy Antenna
Hungária Zrt. számára a további 1 db antennához szükséges önkormányzati terület
használatának éves bérleti díja 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakra
260.000,-Ft legyen.
Az elnök szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot.
A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal (Antalné Tardi Irén, Juhász Géza, Képíró Ákos) és 6
tartózkodás (Marosi György Csongor elnök, Harsányi István, Kanizsay György Béla,
Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna, Orosz János József) mellett és ellenszavazat nélkül
elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak
alapján - a következő határozatot hozta:
189/2016. (X.19.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága nem támogatja, hogy
Antenna Hungária Zrt. számára a további 1 db antennához szükséges önkormányzati
terület használatának éves bérleti díja 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti
időszakra 260.000,-Ft legyen.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. október 20.
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Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztésben foglalt
határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Harsányi István, Kanizsay
György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna, Orosz János József), 2 tartózkodás (Juhász
Géza, Képíró Ákos) mellett és 1 ellenszavazattal (Antalné Tardi Irén) elfogadta a javaslatot (a
döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő
határozatot hozta:
190/2016. (X.19.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájáruljon, a Hrsz:
1593 - Csanády téren üzemelő víztorony tetejére történő 1 db 40 cm átmérőjű antenna
felszereléshez és a szerződés módosításához.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. október 20.
6. napirend
Előterjesztés energiahatékonysági közvilágítás fejlesztési projektről és megújuló
energiatermelés önkormányzati támogatására.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Juhász Géza, Képíró Ákos, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó
Marianna, Orosz János József) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a
döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő
határozatot hozta:
191/2016. (X.19.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megbízza a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t, hogy a közvilágítás
korszerűsítésére vonatkozó egyeztetéseket, a lámpatest intelligens vezérléseinek
kiegészítő funkcióit és egyéb lehetőségeinek feltárását, tesztszakaszok kijelölésével
és a világításkorszerűsítés megkezdésével, majd a tapasztalatok birtokban, az
érintett utcák lakosainak véleményét is beépítve, tegyen végleges javaslatot a
közvilágítás teljes korszerűsítésére.
2. megbízza a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját a
napelemes energiatermelő egységek létrehozásához szükséges földterület biztosítás
feltételrendszerének kidolgozásával olyan formában,
- hogy a bevétel arányos járadék formájában történő részesedés a város
bevételeinek gyarapítása mellett, az eddigieknél rugalmasabb lehetőséget
teremtsen az ilyen célú beruházások idehozatalához.
- illetve a piaci termelői és értékesítési kockázat megosztásával a város
támogassa az adott vállalkozást abban, hogy számára egy a biztosabban
megtérülő beruházás, helyi megvalósításával munkahelyet és bevételt
teremtsen a város és saját maga számára.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. október 20.
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7. napirend
Előterjesztés kerékpártároló elhelyezési kérelemről
Marosi György Csongor:
A Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság támogatta, hogy 1 db három beállásos
kerékpároló kerüljön kihelyezését.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Juhász Géza, Képíró Ákos, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó
Marianna, Orosz János József) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a
döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő
határozatot hozta:
192/2016. (X.19.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az Isonzó utca 1. sz.
társasház Major utca felőli szakaszán, a járda és a Major utca úttest közötti területen
kerékpártároló elhelyezéséhez a közterületet díjmentesen biztosítja.
Felelős:
jegyző
Határidő: 8. napirend
Előterjesztés a 2016. évi fásításról
Szilágyiné Pál Gyöngyi:
A körzet képviselőivel történt egyeztetés miatt a belső műszaki tartalom még fog változni a 10
milliós kereten belül maradva. A Nelson Étterem előtt meghatározott kecskerágók számában
elírás van. A munkálatokat el kellene kezdeni és a bizottságokat utólagosan fogjuk tájékoztatni.
A 2016. évi fásításról szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi módosító javaslatot
terjesztem elő:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja a 2016. évi fásítás
megkezdését a körzet képviselőivel történt egyeztetés alapján meghatározott műszaki tartammal
és a 2016. évi költségvetés 4/ÖK során elkülönített 10 MFt-os kereten belül maradva.
A fák beszerzésével és telepítésével a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t bízza
meg.
Az elnök szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Juhász Géza, Képíró Ákos, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó
Marianna, Orosz János József) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a
döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő
határozatot hozta:
193/2016. (X.19.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja a 2016. évi
fásítás megkezdését a körzet képviselőivel történt egyeztetés alapján meghatározott
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műszaki tartammal és a 2016. évi költségvetés 4/ÖK során elkülönített 10 MFt-os kereten
belül maradva.
A fák beszerzésével és telepítésével a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit
Zrt-t bízza meg.
Felelős:
jegyző, VG NZrt. vezérigazgató
Határidő: 2017. május 31.
9. napirend
Előterjesztés a bizottsági keretek felhasználásáról
Marosi György Csongor:
A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság kéri a Gazdasági Bizottságot, hogy az augusztus
20.-i tűzijátékhoz felmerült plusz költségek kifizetésére 200.000 Ft támogatást biztosítson.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Juhász Géza, Képíró Ákos, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó
Marianna, Orosz János József) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a
döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő
határozatot hozta:
194/2016. (X.19.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló a 2/2016. (I.
28.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Kovács Máté Városi
Művelődési Központ és Könyvtár részére a 2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet (városi
költségvetés) 12. számú melléklet Külön keretek 12/ÖK Civil szervezetek és intézmények
támogatása sorának terhére 200.000 Ft támogatást biztosít az augusztus 20-i tűzijáték
részköltségeire.
Felelős: bizottsági elnök
Határidő: 2016. október 26.
10. napirend
Előterjesztés a hajdúszoboszlói labdarúgás 105 évéről szóló könyv tárgyában
Marosi György Csongor:
A 100. évfordulóra odaadott támogatást visszafizetésre került. A Turisztikai, Kulturális, Sport
Bizottság támogatta ennek az összegnek az átcsoportosítását és még 50.000 Ft támogatást
fogadott el. A Hungarospa Zrt. és a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 150.000 Ft-ot ajánlott fel.
A Gazdasági Bizottság 2015. évben az Ép Testben Ép Lélek Alapítványnak a Rákóczi utcán
tervezett utcabál megrendezése adott 300.000 Ft támogatása visszautalásra került. Javasoljuk a
költségvetésben ennek az összegnek az átcsoportosítását az emlékkönyv költségeire.
Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: a könyv kiadásának 1 MFt-os költségét az 500.000 Ft
visszautalt összeg, a cégek 150.000 Ft-os felajánlása, a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság
50.000 Ft-os támogatása és a mi 300.000 Ft-os támogatásunk fedezné.
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A hajdúszoboszlói labdarúgás 105 évéről szóló könyv tárgyában az alábbi módosító javaslatot
terjesztem elő:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az Ép Testben Ép Lélek
Alapítvány által az önkormányzat számlájára visszautalt 300.000 Ft összeget a Sándor Mihály
és dr. Bács Zoltán e.v. közreműködésével elkészítendő "A hajdúszoboszlói labdarúgás 105 éve"
munkacímű könyv kapcsán felmerülő költségre (munkadíj) javasolja fordítani.
Az elnök szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Juhász Géza, Képíró Ákos, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba) 2
tartózkodás (Szabó Marianna, Orosz János József) mellett és ellenszavazat nélkül elfogadta a
javaslatot (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a
következő határozatot hozta:
195/2016. (X.19.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az Ép Testben Ép Lélek
Alapítvány által az önkormányzat számlájára visszautalt 300.000 Ft összeget a Sándor
Mihály és dr. Bács Zoltán e.v. közreműködésével elkészítendő "A hajdúszoboszlói
labdarúgás
105
éve"
munkacímű
könyv kapcsán
felmerülő költségre
(munkadíj) javasolja fordítani.
Felelős: bizottsági elnök
Határidő: 2016. október 20.
11. napirend
Városi Sportház felújítással kapcsolatos kérelem
Marosi György Csongor:
A Városi Sportház felső szintjének felújításához még 600-650 ezer Ft-ra lenne szükség.
Varga Imre:
Az alsó szintet teljesen sikerült felújítani, de a keretből már nem jutott a felső szintre, betervezve
sem volt. A lelátótérhez innen lehet eljutni. Nagyon nagy a két szint között a kontraszt. A teljes
felújításra nincs lehetőség. A bizottságtól kért 650.000 Ft-ba a folyosó festés-mázolása fér bele,
az ajtók javítása, a falak javítása, olajlábazat készítése egy vállalkozóval. A kisebb munkákat
az ottani karbantartók végeznék el.
Marosi György Csongor kérdésére válaszolva: a földszinten felújítást végző alvállalkozótól
kértünk ajánlatot. Valószínűleg ő végzi festést, illetve az általa megjelölt anyaggal fognak a
karbantartók is dolgozni.
Orosz János József:
A városnak biztosítani kellene a kijelző működését, vagy ha a Kézilabda Szövetségé, akkor
fizessen bérleti díjat, vagy vegye le, amikor nem játszanak. Büfé hiánya a másik probléma. Egy
vállalkozót meg kellene kérni.
Varga Imre:
A kijelző tulajdonosa a Hajdúszoboszlói Kézilabda Közhasznú Egyesület, velük kellene
megállapodni. Ha vennénk egy kijelzőt, ahhoz a kezelőjének is biztosítani kell egy összeget.
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A büfét a rendezvény szervezőjével egyeztetve próbáljuk megoldani. Az épület kialakítása nem
teszi lehetővé, hogy az ÁNTSZ engedélyt adjon a büfé kialakítására, de egy vállalkozóval,
akinek van engedélye meg lehet állapodni.
Marosi György Csongor:
A megvásárolt kosárlabda kijelzőt használhatják a kézilabdások is. Ha igénylik, akkor a
beszállítók megmutatják a kezelését.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Juhász Géza, Képíró Ákos, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó
Marianna, Orosz János József) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a
döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő
határozatot hozta:
196/2016. (X.19.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló a 2/2016. (I.
28.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés g) pontjának felhatalmazása alapján
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja a Városi
Sportház emeleti szintjének részleges felújítását a 2016. évi városi költségvetés intézményfelújítási kerete terhére 650.000 Ft összegben.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
Egyéb közlendő, bejelentenivaló hiányában Marosi György Csongor bizottsági elnök 1358
órakor az ülést bezárta.
A Bizottság által tárgyalt képviselő-testületi előterjesztések a Képviselő-testület 2016. október
20-i üléséről készített jegyzőkönyv mellékletét képezik.

K.m.f
Marosi György Csongor
bizottsági elnök

Orosz János József
bizottsági elnök helyettes
Fehér Adrienn
jegyzőkönyvvezető
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