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K I V O N A T 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 

2017. március 8-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

36/2017. (III.08.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a napirendi 

javaslatokat. 

 

1. Civil szervezetk és intézmények támogatására érkezett pályázatok értékelése 

Előadó: elnök 

2. Előterjesztés az Ifjúsági-civil információs és infomentor iroda civil szervezeteknek 

nyújtható többlet szolgáltatásaival kapcsolatosan  

Előadó: elnök 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

1. napirend 
 

Civil szervezetk és intézmények támogatására érkezett pályázatok értékelése 

 

 

37/2017. (III.08.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az egy 

határozatban történő döntést a támogatásokról. 
 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

38/2017. (III.08.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Civil szervezetek és 

intézmények támogatása kiírásra érkezett pályázatokat az alábbiak szerint támogatja: 

 

Ssz. A pályázó neve cél támogatási 

összeg 

(EFt) 

1 Hajdúszoboszlói 

Polgárőr Közhasznú 

Egyesület 

üzemanyag, járműkarbantartás, garázs, ill. tároló 

bérlés 

150 

2 Hajdúszoboszlói Árpád 

SE 

új edző bér kiegészítés, adminisztrációs ktg., 

irodaszer beszerzés, MUSZ éves tagdíj, 

versenyzői kártya kiváltása 

100 

3 Derűs Alkony 

Nyugdíjas Klub 

terembérleti díj, megyei tagsági díj, megyei 

folyóirat, hangtechnika, tablet beszerzés 

150 



4 Látássérültek Észak-

alföldi Regionális 

Egyesülete 

irodaszerek, kiadvány, szállítás, reprezentáció 

(klubfoglalkozás, fogadóóra alkalmára), 

buszbérlés 

200 

5 Hajdúszoboszlói Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

irodaszerek, műszaki eszközök, irodahelyiség 

karbantartás, irodagép fejlesztés, külső 

udvarkarbantartás 

150 

6 Hajdúszoboszlói 

Városszépítő Egyesület 

könyvelés, bankköltség, útiköltség, honlap 

fejlesztés, marketing, irodai gép vásárlása, 

hangosítás, postaköltség, irodaszer, 

kommunikációs költség, képzés 

200 

7 Hajdúszoboszlói 

Református 

Egyházközség 

ingatlan fenntartás, közműdíjak, kiadvány, 

eszközbeszerzés 

200 

8 Shotokan Karate 

Egyesület  

versenyengedély, tagdíj, terembérlet, 

útiköltségek 

80 

9 Silver-D Látványtánc 

Egyesület 

tagdíj, nevezési díj, ruhák, eszközök beszerzése, 

tükrös terem bérlése 

100 

10 Hajdúszoboszlói 

Horgász Egyesület 

iroda bérleti díj, honlap teljes átalakítás 80 

11 Hajdúszoboszlói 

Fizetővendéglátók 

Egyesülete 

tagsági díj, banki, kommunikációs  költségek,  

könyvelési díj, marketing, népszerűsítő 

aktivitások költségei 

200 

12 Hajdúszoboszlói 

Kárászos Tavi 

Sporthorgász Egyesület 

számítógép, irodabútor beszerzés, mobil internet 

előfizetés 

80 

13 Összefogás 

Hajdúszoboszlóért és a 

Jövőért Egyesület 

irodaszerek, egyéb műszaki cikk beszerzés, 

kiadványkészítés 

150 

14 Hajdúszoboszló 

Jövőjéért Egyesület 

irodaszerek, kommunikációs és informatikai 

eszközök beszerzése, könyvelői díj, bérleti díj, 

kiadványkészítés 

200 

15 Nap Lányai Kórusért 

Egyesület 

könyvelési díj, banki, kommunikációs költségek, 

irodaszer, működési okirat elkészítése, karnagyi 

díj, útiköltség 

100 

16 Kyokushin Karate Klub éves tagdíj, éves regisztrációs kártya, laptop vagy 

tablet vásárlása 

80 

17 Hajdúszoboszlói 

Gazdakör, Gazdák 

Egyesülete 

adminisztrációs és kommunikációs költségek, 

szövetségi tagdíjak, irodai eszközbeszerzés 

(számítógép, monitor, nyomtató, szoftver, 

internet, telefon beszerzés) 

200 

18 Hajdúszoboszlói 

Herkules SE 

bérleti díj, közüzemi számlák 50 

19 ANKSE 

Hajdúszoboszló 

könyvelői díj, terembérlet, bírói díjak 80 

20 Hajdúszoboszlói 

Magyar-Német Baráti 

kör 

bank-, posta költség, papír írószer beszerzés, 

fénymásolás, telefon ktg., könyvelési díj, 

gépkocsi használat költsége 

100 



21 Gázláng SE könyvelési díj, tagdíj, karbantartási, takarítási 

eszközök, uszoda-, fürdőbérlet, irodaszer 

vásárlása, postaköltség, kiadványok beszerzése 

110 

22 Hajdúsági Vándorok 

Kh. Túraegyesület 

projektor vászon, multifunkcionális nyomtató 

vásárlás, honlap üzemeltetés, bankköltség, 

propaganda, marketing ktg., hirdetések, 

szóróanyag, irodaszer, nyomtató patron, egyéb 

irodaszerek vásárlása 

100 

23 Nyúltenyésztők 

Hajdúszoboszlói 

Egyesülete 

ketrecpark felújítás, tisztító eszközök, fuvardíjak, 

nyomtató patron, postai ktg., honlap készítés, 

tárhely bérlés, oklevelek, serlegvásárlás, ügyvédi 

ktg., tagdíj, utazási ktg., meghívott előadók 

költségei 

90 

24 Hajdúszoboszlói 

Birkózó SE 

terembérleti díj, éves tagdíjak, 

versenyengedélyek 

150 

25 Hajdúszoboszlói 

Rhinoceros AFSE 

scanner,  notebook, kézi kamera beszerzése, 

útiköltség, reklám, rendezvényekhez 

háttérmunka, fellépők költségei 

30 

26 Hajdúszoboszlóiak a 

Környezettudatos 

Fogyasztásért 

Egyesület 

bemutatkozó prospektus kiadása, honlap 

fenntartás, fejlesztés, könyvelői díj, 

kommunikációs ktg. 

30 

27 Életerő Egyesület könyvelési díj, bankköltség, nyomtatványok, 

irodaszer, kommunikációs költségek, szakmai 

anyagok, gyógynövények, illóolajok, DVD, CD, 

újság költségek, továbbképzés ktg., utazási ktg., 

plakát, szórólap 

150 

28 Hajdúszoboszlói Sakk 

SE 

általános működési ktg 90 

29 Hajdúszoboszlói 

Földgáz 

Vadásztársaság 

fásítás, takarmány termesztés ktg. 100 

30 Rácz György Baráti 

Kör 

honlap fejlesztés, könyvelői díj, Rácz György 

sírjának karbantartása, emlékház parkjában lévő 

szobrok felújítása 

90 

31 Hajdúszoboszlói 

Polgári Olvasókör 

könyvelői díj, webtárhely bérlés, irodaszer, 

nyomtató patron, terembérlet, reprezentációs ktg., 

banköltség, kapcsolattartás az Olvasókörök 

Szövetségével 

50 

32 Hajdúszoboszlói 

Bárdos Lajos Városi és 

Pedagógus Énekkar 

Egyesület 

terembérlet, társasági tagdíj, pályázati díj, 

bankköltség, posta-, telefon ktg., kiadványok, 

kotta, irodaszer, virág, ajándéktárgyak 

150 

33 Kézilabda Klub 

Hajdúszoboszló 

sport ruházat, könyvelői díj, nyomtatványok, 

nyomtató patronvásárlás, plakátkészítés 

100 

34 Hajdúszoboszlói 

Kutyabarátok 

Egyesülete 

gyepmesteri telepről, utcáról történő mentés és 

felelősségteljes örökbeadás, rászoruló 

tulajdonosok igény szerinti anyagi, tárgyi 

támogatása 

100 



35 Hajdúszoboszlói 

Méhész Egyesület 

könyvelés, irodaszerek, nyomtatási 

segédanyagok, bérjellegű kifizetések és járulékai, 

kommunikációs ktg., testületi ülésekkel 

kapcsolatos kiadások 

100 

36 Hajdúszoboszlói 

Önkéntes Tűzoltó 

könyvelő, jogi tanácsadás, bankköltség, 

ügyintézés ktg., telefon előfizetés, közgyűléshez 

kapcsolódó étkezés ktg. 

100 

37 Hajdúszoboszlói 

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

irodaszer, kommunikációs költségek (telefon, 

postaköltség) útiköltség, kiküldetési költség, 

bankköltség 

150 

38 Szoboszlói Darazsak 

SE 

bankköltség, könyvelés, irodaszer, nyomtatvány, 

útiköltség, hazai szövetségi tagdíjak, 1 %-os 

kampány ktg., testületi ülésekkel kapcs. ktg., 

kommunikációs ktg. 

30 

39 Hajdúszoboszlói 

Baptista Gyülekezet 

műanyag nyílászáró cseréhez 100 

40 Magyar Vöröskereszt 

Hajdúszoboszló 

Területi Szervezete  

közüzemi díj, telefon, internet előfizetés, 

irodaszer, reklámanyag, szórólap, nyomtató 

csere, vagy bérlés, perselyek számának bővítése 

200 

41 Hajdúszoboszlói 

Porszem Lovas 

Egyesület 

könyvelés, pályázattal és KSH jelentésekkel 

kapcsolatos költségek  (adminisztráció, 

postaköltség, pályázati díjak), nyomtatópapír, 

patron, irodai szolgáltatási díj   

150 

42 Szoboszlói Szittyák 

Kh. Hagyományőrző 

Egyesület 

ügyvédi költség, tábor felújítás, felszerelés 

fejlesztés, busz- és utánfutó bérlés 

100 

43 Hajdúszoboszlói Görög 

Katolikus 

Egyházközség 

templom, parókia fenntartása, bérköltségek 130 

44 Hajdúszoboszló 

Kézilabda Sportjáért 

Kh. Egy. 

terembérlet, takarítás, tisztítószerek, 

számítástechnikai eszközök szervizelése, patron, 

CD, DVD, eredménykijelző karbantartása, 

nyomtatványok, irodaszerek, könyvelési, 

pályázati díj, pénzügyi szolgáltatás, hirdetés, 

szórólap, plakát, névjegykártya, szakértői 

tevékenység, továbbképzés ktg., folyóirat 

rendelés, posta- honlap ktg., úti ktg., buszbérlés, 

felszerelés vásárlás, tréningek ktg, tagdíj, 

nevezési díj, biztosítás, játékengedélyek, banki 

ktg., mentőláda, edzőtábor ktg. 

150 

45 Bocskai István 

Múzeum 

3 jogtiszta szoftver beszerzése,  100 

46 Aero Club 

Hajdúszoboszló 

Sportegyesület 

közműdíjak, irodaszer, posta-, telefon-, internet 

ktg., bankköltség 

80 

47 Vörös Sári Magyarnóta 

Egyesület 

1 db URH mikrofon beszerzése 100 



48 Rc Modellezők Kelet-

Magyarországi 

Egyesülete 

adminisztrációs ktg. (könyvelési díj, banki ktg., 

pályázattal kapcsolatos ktg.) 3 m-es védőháló 

telepítés 

80 

49 Hajdúszoboszló 

Modellező Egyesület 

felelősség-, rendezvénybiztosítás megkötése, 

adminisztratív ktg. (könyvelési díj, banki ktg., 

pályázattal kapcsolatos ktg.) 

100 

50 Hajdúszoboszlói 

Vendéglátók 

Egyesülete 

kettős könyvvitel, webdomain szolgáltatás, 

szórólapok kiadványok 

200 

51 Civilek Együtt 

Hajdúszoboszlóért 

adminisztrációs és fenntartási kiadások, bérleti 

díj, kommunikációs költségek, kiadványok 

200 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. május 8. 

 

2. napirend 

 

Előterjesztés az Ifjúsági-civil információs és infomentor iroda civil szervezeteknek 

nyújtható többlet szolgáltatásaival kapcsolatosan 

 

39/2017. (III.08.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az önkormányzat 2017. 

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

pontjának felhatalmazása alapján 500.000 Ft összeget különít el az ifjúsági-civil 

információs és tanácsadó iroda többlet szolgáltatásait igénybe vevő civil szervezetek 

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

intézmények támogatása sorának terhére. 

 

Határidő:   2017. március 31. 

Felelős:     bizottsági elnök 

 

 

40/2017. (III.08.) GB határozat  

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 keretből az alábbi civil szervezetek részére ajánlja fel a támogatást 

szolgáltatáscsomag díjának (50.000 Ft) erejéig:  

1. Gázláng Nyugdíjas Egyesület Hajdúszoboszlói Klubszervezete 

2. Hajdúszoboszlói Derűs Alkony Nyugdíjas Klub 

3. Nap Lányai Kórusért Egyesület  

4. Hajdúszoboszlói Gazdakör 

5. Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület 

6. Életerő Egyesület 

7. Hajdúszoboszlói Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület 

8. Hajdúszoboszló Jövőjéért Egyesület 

9. Hajdúszoboszlói Főnix Látványtánc és Mazsorett Sportegyesület  

10. Nyúltenyésztők Hajdúszoboszlói Egyesülete 



Ha a megkeresett civil szervezetek valamelyike nem tart igényt a szolgáltatásra, akkor 

másik civil szervezetnek kerül felajánlásra a szolgáltatáscsomag támogatása.  

 

Határidő:   2017. március 31. 

Felelős:     bizottsági elnök 

 

A kivonat hiteléül:  

 

Hajdúszoboszló, 2017. március 1. 

 
 

 

 
 

Fehér Adrienn sk. 

leíró 

 


