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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, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna,
Orosz János József
- a Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Korpos Szabolcs aljegyző, Lőrincz László gazdasági irodavezető, Bárdos Ilona pénzügyi
irodavezető-helyettes, Dr. Sléder Tamás igazgatási irodavezető, Kunkliné Dede Erika
egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési
irodavezető-helyettes,
- további meghívottak: Kabály Zsolt Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgató, Nagy Marianna Egyesített Óvodai Intézményvezető, Nagyné
Dede Adél gazdasági vezető, Zabos Péterné HKSZK intézményvezető, Kocsis Tibor
EMKK Zrt. közszolgáltatási igazgató, Nagy László állomásvezető, Nyéki István VGN
ZRT. ügyvezető igazgató, Cseri Anita ügyintéző
- jegyzőkönyvvezető: Fehér Adrienn
Marosi György Csongor:
Érkezett egy egyedi lakóingatlan energetikai támogatási kérelem. A kiküldött meghívóban is
szereplő energetikai támogatási kérelemmel együtt elrendelem a zárt ülés keretében történő
megtárgyalását. A törvény szerint nem érintett jelenlevőket megkérem, hogy hagyják el a termet
a zárt ülés idejére.
1349 órától 1350 óráig a Gazdasági Bizottság zárt ülést tartott, melyről külön jegyzőkönyv
készült.
1351 órától a zárt ülésen való részvételre nem jogosultak visszatértek a terembe és megkezdődött
a nyílt ülés.
Marosi György Csongor:
A kiküldött napirendi pontokhoz érkezett még három előterjesztés. Az első a Liget Óvoda, a
másik a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetének kérelme, a harmadik a gazdátlan
galambokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló előterjesztés. Két kiegészítést kaptunk, az egyik
az intézmények felújítási munkálataival kapcsolatos, a másik a városi turisztikai marketingkeret
pótlólagos növeléséhez. A két kérelem és az intézmények felújítási munkálataival kapcsolatos
kiegészítés elektronikusan kiküldésre kerültek. A gazdátlan galambokkal kapcsolatos
intézkedésekről szóló előterjesztés és a városi turisztikai marketingkeret pótlólagos
növeléséhez kapcsolódó kiegészítés az ülésen került kiosztásra.
A jelen lévők létszáma alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.
Az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztések napirendre vételét.
A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, Orosz János József) tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a plusz napirendi pont felvételét. (a döntéshozatalban 6 fő vett
részt).
201/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja a Liget Óvoda
és a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete kérelmének és a gazdátlan galambokkal
kapcsolatos intézkedésekről szóló előterjesztés napirendre vételét.
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Az elnök szavazásra bocsátotta az így kialakult napirendet.
A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, Orosz János József) tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta az így kialakult napirendi pontokat (a döntéshozatalban 6 fő vett
részt).
202/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja az így
kialakult napirendi javaslatokat.
A képviselő-testület 2016. november 17-i ülés anyagának véleményezése:
1. Előterjesztés autóbusz-közlekedés téli menetrend felülvizsgálatával kapcsolatosan. (1.
sz. testületi előterjesztés)
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
2. Előterjesztés a városi turisztikai marketingkeret pótlólagos növelésére. (2. sz. testületi
előterjesztés)
Előadó: ügyvezető igazgató
3. Előterjesztés a Család- és Gyermekjóléti Központ átszervezésére. (3. sz. testületi
előterjesztés)
Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes
4. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról. (6. sz.
testületi előterjesztés)
Előadó: gazdasági irodavezető
5. Előterjesztés intézményi átszervezésre. (7. sz. testületi előterjesztés)
Előadó: gazdasági irodavezető, humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes
6. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásához. (8. sz. testületi előterjesztés)
Előadó: gazdasági irodavezető
7. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítésére. (9. sz. testületi előterjesztés)
Előadó: gazdasági irodavezető
8. Beszámoló a 2016-ban elvégzett felújítási, beruházási munkákról. (10. sz. testületi
előterjesztés)
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
9. Előterjesztés Luther utcai leállósáv megvalósításával kapcsolatosan. (11. sz. testületi
előterjesztés)
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
10. Előterjesztés I. világháborús hadisírok felújítása pályázatról. (12. sz. testületi
előterjesztés)
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
11. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.
(13. sz. testületi előterjesztés)
Előadó: igazgatási irodavezető
12. Előterjesztés a gazdátlan galambokkal kapcsolatos intézkedésekről
Előadó: aljegyző
Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag:
13. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. I-III. negyedéves
működéséről
Előadó: Kocsis Tibor EMKK Zrt. közszolgáltatási igazgató
14. Előterjesztés krízis tűzifa vásárlására
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes
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15. Előterjesztés Gondozási Központ ellátotti vizes blokkjának átalakítására, felújítására
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes
16. Előterjesztés Dózsa György úton digitális sebességmérő készülékek kihelyezéséről
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
17. Előterjesztés a Galgócz soron sebességcsökkentő bordák elhelyezésével kapcsolatos
kérelemről
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
18. Tájékoztatás a 2016. évi fásításról
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
19. Előterjesztés intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
20. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszló Területi szervezetének kérelmével
kapcsolatosan

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes
21. Előterjesztés a Liget Óvoda kérelmével kapcsolatosan
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes
Tájékoztatók, bejelentések
1. napirend
Előterjesztés autóbusz-közlekedés téli menetrend felülvizsgálatával kapcsolatosan
Nagy László állomásvezető ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Antalné Tardi Irén:
Örülök a járathosszabbításnak. Látszik az előterjesztésből, hogy kevés járatbővítésnek is
milyen nagy a költségigénye.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, Orosz János József) tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az
előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:
203/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy támogassa az előterjesztés szerinti menetrend 2017. január 1-jétől
történő bevezetését, a Közszolgáltatási szerződés erre irányuló módosítását.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. november 17.
2. napirend
Előterjesztés a városi turisztikai marketingkeret pótlólagos növelésére
Kolozsvári Csaba és Szabó Marianna1400 órakor megérkeztek az ülésre.
Kabály Zsolt:
A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsági kért az igényelt keretbővítésről egy részletező
kimutatást. A költségvetés tervezésekor minden évben kértem a keretemelését, sikertelenül.
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Volt egy ígérvény, miszerint annak függvényében, hogy a tartalék keretből a különböző
pályázatok önerőjéhez mekkora keretet kell felhasználni, lehetőségünk lesz, pótlólagos igényt
benyújtani. Úgy gondoljuk, ha a város szeretne tovább fejlődni, akkor az év első négy
hónapjában van lehetőség plusz eredményeket elérni. Az 1-10 hónapban a költségvetés
tervezetéhez képest a beszedett adó mértéke több mint 12 millió Ft-al nagyobb lett, ezért a
költségvetést nem módosítaná a pótkeret tartalékból történő biztosítása.
Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: szeretnénk még ebben az évben a célfeladatra
megkapni a támogatást, hogy elkezdhessük a kampány szervezését. Az elszámolás az ütemezés
szerint történne.
Orosz János József kérdésére válaszolva: a szolgáltatók akkor vehetnek részt az akcióban, ha
azt írásban megrendelik és a befizetés is megtörténik. A szállodákkal egyeztettem, kb. 2,5-3
millió Ft-al tudnak csatlakozni.
Antalné Tardi Irén:
Látszik az anyagból, hogy ennek az összegnek csak egy része kerül ebben az évben
felhasználásra, ezért egy kisebb összeget tudnék támogatni.
Kanizsay György Béla:
Nem csökkenteném az összeget, mert akkor a megmaradó rész el fog veszni a turisztikai
kalapban. A plusz adóbevételből emelnénk a városmarketing keretet 10 millió Ft-al. Az év eleji
kampány szerepe, hogy az év eleji időszak rendezvényeit tudja erősíteni, valamint a főszezoni
utazások döntéseiben is jelentős szerepet játszik.
Kabály Zsolt
Ha nem a tartalékból kerülne emelésre a keret, akkor már csak a jövő évi költségvetés
tervezésébe tudnánk plusz igényként feltüntetni, amit nem biztos, hogy elfogadna a testület. A
szolgáltatók kapcsolódása egy-egy hónapos kampány lesz ebben az időszakban. A város által
nyújtott marketing tevékenység viszont kihat a nyári időszakra. A belföldi mellett külföldi
kampányt is lesz. Egy városi imázs kampány hatása két hónap után teljesül, ezért fontos annak
időben történő elkezdése.
Marosi György Csongor:
Ha kisebb összeget fogadnánk el, akkor a nagy kalapban benn maradó összegről újabb döntés
kellene. A turizmus által megtermelt pluszt forgatnánk vissza a turizmusra.
Kabály Zsolt
Az idegenforgalmi adó növelésével nem igazán értettek egyet a szolgáltatók, illetve nem lenne
gond, ha nagyobb részben látnák a visszaforgatást.
Antalné Tardi Irén:
A városi turisztikai marketingkeret pótlólagos növelésére az alábbi módosító javaslatot
terjesztem elő:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő –
testületnek, hogy támogassa a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság turisztikai
városmarketing keretéhez, a költségvetés tartalék sorából pótlólagosan 5.000.000,-Ft összeg
biztosítását.
Az elnök szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot.
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A Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal (Antalné Tardi Irén), 6 ellenszavazattal (Marosi
György Csongor, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna,
Orosz János József) és 1 tartózkodás mellett (Juhász Géza) nem fogadta el a módosító javaslatot
(a döntéshozatalban 8 fő vett részt) és – a módosító javaslat alapján - a következő határozatot
hozta:
204/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága nem javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság
turisztikai városmarketing keretéhez, a költségvetés tartalék sorából pótlólagosan
5.000.000,-Ft összeg biztosítását.
Felelős:
Határidő: Az elnök szavazásra bocsátotta az eredeti határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Harsányi István, Juhász
Géza, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna, Orosz János József),
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett (Antalné Tardi Irén) elfogadta a határozati
javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a
következő határozatot hozta:
205/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy támogassa a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság turisztikai
városmarketing keretéhez, a költségvetés tartalék sorából pótlólagosan 10.000.000,-Ft
összeg biztosítását. A pótkeretet a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. a
Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság előzetes jóváhagyása mellett használja fel.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. november 17.
3. napirend
Előterjesztés a Család- és Gyermekjóléti Központ átszervezésére
Marosi György Csongor:
Az indítványozó visszavonta az előterjesztését jogszabályi változás lehetősége miatt. A
Parlament még dönteni fog arról a módosító javaslatról, hogy a gyermekjóléti szolgálat
továbbra is kistérségi fenntartásban maradhasson-e.
4. napirend
Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról
Lőrincz László:
Az idén is bekértük az intézményektől, milyen áremelkedést tartanak indokoltnak és egyben
elfogadhatónak. Az áfa mértéke nem lett feltüntetve, mert 2017-ben várható az élelmezési
nyersanyagok áfa változása.
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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, Kanizsay György Béla, 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:
206/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek az intézmények tekintetében 2017. évre az alábbi nyersanyagnormák és
térítési díjak megállapítását.
Intézmény

2017. évi
nyersanyagnorma
(Ft)

2017. évi
térítési díj
(Ft)

Bölcsőde

366

366+ÁFA

400

400+ÁFA

394
417

394+ÁFA
417+ÁFA

685
321

685+ÁFA
394+ÁFA

2017. évi
nyersanyagnorma
(Ft)

2017. évi térítési díj
rezsivel
(Ft)

520

1.181+ÁFA

422

610+ÁFA

554
620

610+ÁFA
697+ÁFA

686

724+ÁFA

Óvodák
Ált. Iskola
7-10 év
10-14 év
Kollégium
Középiskola
Szociális étkezés

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

Felelős:
elnök
Határidő: 2016. november 17.
5. napirend
Előterjesztés intézményi átszervezésre
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, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna,
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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:
207/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek, hogy támogassa az alábbiakat:
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. sz.
mellékletben kiadott Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ, mint
költségvetési intézmény Megszüntető okiratát. Az intézmény jogutódja a
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény.
A megszűnő intézményben
a.) az eszközök és források leltározásáért és az éves beszámoló elkészítéséért felelős
személy a megszűnő intézmény gazdálkodásáért felelős vezető,
b.) követelések és kötelezettségek a jogutód intézményt terhelik,
c.) a foglalkoztatottak jogviszonya (a megszűntetések kivételével) az előterjesztés
szerinti intézményekbe áthelyezéssel folyamatos,
d.) kötelezettséget vállalni csak a jóváhagyott tárgyévi költségvetési kiadások erejéig
lehet 2016. december 28-ig.
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016.12.31-ei hatállyal
visszavonja Lukács Sándor a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ
igazgatója magasabb vezetői megbízását.
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a 2. sz.
mellékletben kiadott Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény, mint
költségvetési szerv Alapító okiratát. Az intézmény létszámát 82,5 főben állapítja meg.
4. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. sz. mellékletben
meghatározottak szerint pályázatot ír ki a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató
Intézmény magasabb vezetői megbízására.
5. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói
Gazdasági Szolgáltató Intézmény magasabb vezető feladatainak ellátásával a pályázati
eljárás lezárultáig Nagyné Dede Adélt, a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda
gazdaságvezetőjét bízza meg.
6. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a 4. sz.
mellékletben kiadott Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Alapító okiratának Módosító
okiratát és az 5. sz. mellékletben kiadott Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda
módosításokkal egybeszerkesztett Alapító okiratát.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. november 17.
6. napirend
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásához
Marosi György Csongor:
A Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság támogatta. Az AERO CLUB már több éve
szeretné a hangárt megépíteni.
Orosz János József:
A Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság kikötése az volt, hogy amennyiben a város a
későbbiek folyamán más célra kívánja hasznosítani a repülőteret, akkor semmiféle kárpótlást
nem kaphat az építtető a hangár lebontására.
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Lőrincz László:
Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: hogy a klub milyen bérleti díjat fizet -tekintettel arra,
hogy a hasznosítás joga a klubnak oda van adva-, nem tudom megmondani. Amikor évente
beszámol a tevékenységéről az önkormányzatnak, akkor derül ki kér-e bérleti díjat a terület
használatáért.
Marosi György Csongor:
A klub 4 évente számol be.
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, Kanizsay György Béla, 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:
208/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 0554/3 hrsz-ú és a
0554/1 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa hozzájáruljon, hogy a tulajdonában lévő
ingatlanokon az AERO CLUB Hajdúszoboszlói Sportegyesület hangárt építsen ki beton
előtérrel.
A tulajdonos hozzájárulását azzal a feltétellel adja meg, hogy az építtető tudomásul veszi,
hogy az általa épített hangár addig állhat a területen, amíg az ingatlan repülőtérként
funkcionál. Ha a terület tulajdonosa az ingatlan más irányú hasznosítása miatt az építtetőt
az építmény elbontására kötelezi, úgy az semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt a szükséges szakhatósági és más
engedélyek beszerzésétől és az azokban foglaltak betartása alól. A földhivatali ügyintézés
és a beruházással járó költségek az építtetőt terhelik.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. november 17.
7. napirend
Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítésére
Lőrincz László:
Ezekről az ingatlanokról régen készült szakértői vélemény. Többször kerültek meghirdetésre,
de nem volt rá vevő. A piaci kereslet hiánya, illetve a nem piaci ár lehet az oka, ezért kértünk
újra szakértői véleményeket. Átlag 10 %-al alacsonyabb lett a piaci értékük a korábbi szakértői
véleményhez képest. Ezeket az ingatlanokat versenytárgyalás során lehet megvenni.
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, Kanizsay György Béla, 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:
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209/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben az árverésen
történő értékesítésre kijelölt ingatlanok eladási árát az alábbiak szerint módosítsa:

Sorsz.

Ingatlan
Helyrajzi száma

Ingatlan címe

Ingatlan
területe (m2)

1.
2.
3.
4.
6.

5592
7230/2
1206/1
2398/1
5424

Hőgyes u. 35.
Sóvágó zug 18.
Vadas u. 39/a
Szabó László zug 7.
Jókai sor 3.

1201
655
634
605
1134

Ingatlan bruttó
eladási ára (Ft.-)
22 270 000
5 000 000
5 980 000
26 260 000
36 900 000

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Hajdúszoboszlói
Polgármesteri Hivatalt az árverések és pályázati eljárások lebonyolítására, és az
adásvételi szerződések előkészítésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges iratok aláírására.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. november 17.
8. napirend
Beszámoló a 2016-ban elvégzett felújítási, beruházási munkákról
Marosi György Csongor:
Több cég is meg lett hívva. Mindig a legalacsonyabb árajánlatokat adók lettek a kivitelezők.
Volt olyan beruházás, ahol a meghívott kivitelezők nagy része különböző indokokkal lemondta
az ajánlattételt.
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, Kanizsay György Béla, 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:
210/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága
beruházásokról és felújításokról készült beszámolót elfogadja.

a

2016.

évi

Felelős:
Határidő: 9. napirend
Előterjesztés Luther utcai leállósáv megvalósításával kapcsolatosan
Orosz János József:
A Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság a fakivágás kivételével támogatta a Luther utcán
a leállósáv megvalósítását.
AZONOSÍTÓ: ELJ-11/B02

ÉRVÉNYES: 2010. 06. 01. NAPJÁTÓL

11

Marosi György Csongor:
Holoda Attila körzet képviselő is kérte, hogy a szilfa sor kivágása nélkül valósuljon meg a
beruházás.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság 0 igen és 8 ellenszavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi
Irén, Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna,
Orosz János József) tartózkodás nélkül nem fogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő vett
részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:
211/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja, hogy
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogassa a leállósáv hatóság
által előírt feltételekkel – szilfasor kivágása - történő megvalósítását a Luther utcán, a
2016. évi városi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. november 17.
10. napirend
Előterjesztés I. világháborús hadisírok felújítása pályázatról
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, Kanizsay György Béla, 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:
212/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselőtestületének, hogy támogassa a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum által kiírt, a „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és
emlékművek felújítása” témában pályázat benyújtását, a 2016. évi költségvetés
tartalékkeretének terhére a pályázat benyújtásához szükséges előkészítési költségre nettó
1 MFt keretösszeg biztosítását.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. november 17.
11. napirend
Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Dr. Sléder Tamás:
Nem történt jogszabályi módosítás az idegenforgalmi adót érintően, ennek megfelelően
terjesztettük elő ezt a rendeletmódosítást. Csökkenés nem várható. inkább növekedés. Az
építményadó területén a célunk az egységes jogértelmezés volt. Ez egy két nagyobb szállodát
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érint, az összbevétel a 2-3 millió Ft-ot sem biztos, hogy eléri, néhány adózónál elérheti a
100.000 Ft-ot.
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, Kanizsay György Béla, 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:
213/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására
megalkotott rendelet-tervezet elfogadását.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. november 17.
12. napirend
Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. I-III. negyedéves
működéséről
Nagy László:
A Hétvezér telep menetrendszeri járatba való bekötéséhez kapcsolódó bejárásnál 3 olyan
buszmegállásra alkalmas helyet találtunk, ahol a fel- és leszállás biztosítható lenne kevés
ráfordítással. Vizsgáltuk azt is, hogy hol és milyen irányba lehetne bekötni a város
vérkeringésébe. A 3-as iskola megszűnésével az ezen a területen élő diákok nagy része a 4-es,
2-es iskolába kerültek. Az 5-ösből 13-an laknak a vasútállomáson túl. Egy részük (6 fő
rendszeresen) helyközi autóbusszal be tud járni. 3 fő kerékpárral oldja meg. A kérdőívre
kevesen adtak választ. 4 konkrét meghatározás volt az utazási szándékról. A megállóhelyek
kiépítése és a közlekedés költsége ki lesz dolgozva.
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, Kanizsay György Béla, 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:
214/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város területén 2016. I-III.
negyedévben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás tájékoztatójában
foglaltakat tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő: -
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13. napirend
Előterjesztés krízis tűzifa vásárlására
Marosi György Csongor:
A bizottsági energetikai keret a lakóingatlanok támogatására jött létre. A kért összeget
javaslom, csökkentsük 300.000 Ft-ra, hogy a HKSZK kérelme is támogatható legyen kereten
belül.
Kunkliné Dede Erika:
Van még valamennyi fánk a VGN ZRT. telephelyen a tavalyiból és az idei fakivágásokból is
gyűjtenek. Azt gondolom jó lesz, ha 100 mázsát meg tudunk venni, szükség esetén további
igénnyel fordulunk a bizottsághoz.
Antalné Tardi Irén:
Javaslom, adjuk meg a kért 450.000 Ft támogatást, mert a HKSZK kérelme tartalék keretből,
vagy egyéb keretből is megoldható. Egyértelműen intézmény-felújítás. A fának száradnia kell,
érdemesebb korábban megvenni.
Marosi György Csongor:
Az intézmény-felújítási keretből való támogatáshoz szükség lett volna a Városfejlesztési,
Mezőgazdasági Bizottság döntésére is.
Antalné Tardi Irén:
Volt olyan energetikai támogatási kérelem, amikről még nem volt tudomásom a
Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság ülés idején, ezért nem terjesztettem elő a
javaslatomat.
Dr. Korpos Szabolcs:
Nincs jogosultsága a Gazdasági Bizottságnak dönteni a Városfejlesztési, Mezőgazdasági
Bizottság előzetes döntés nélkül.
Orosz János József:
Egy szoboszlói földtulajdonos erdősávot vágott ki tavaly és a Szociális Bizottság kérése alapján
nagyon jó áron felajánlotta a tűzifát. Lehet, az idén is tud segíteni.
Marosi György Csongor:
A krízis tűzifa vásárlására az alábbi módosító javaslatot terjesztem elő:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 13.§ (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján, Hajdúszoboszló Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2016. (IV.14.) önkormányzati rendelet 12.
számú mellékletének 11/ÖK sora „Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére” terhére
krízis tűzifa vásárlás biztosítására 300.000.-Ft támogatást nyújt.
Az elnök szavazásra bocsátotta a módosító határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Harsányi István, Juhász
Géza, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna, Orosz János József) 1
tartózkodás (Antalné Tardi Irén) mellett és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a
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döntéshozatalban 8 fő vett részt) és – a módosító javaslatban foglaltak alapján - a következő
határozatot hozta:
215/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága Hajdúszoboszló Város
Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 13.§ (1) bekezdésének felhatalmazása
alapján, Hajdúszoboszló Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2016. (IV.14.) önkormányzati rendelet 12.
számú mellékletének 11/ÖK sora „Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére”
terhére krízis tűzifa vásárlás biztosítására 300.000.-Ft támogatást nyújt.
Felelős:
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. vezérigazgató, egészségügyi, szociális irodavezetőhelyettes
Határidő: 2016. november 30.
14. napirend
Előterjesztés Gondozási Központ ellátotti vizes blokkjának átalakítására, felújítására
Marosi György Csongor:
A Gondozási Központ ellátotti vizes blokkjának átalakítására, felújítására az alábbi módosító
javaslatot terjesztem elő, amennyiben a HKSZK vezetője azt elfogadhatónak tartja:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 13.§ (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján, Hajdúszoboszló Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2016. (IV.14.) önkormányzati rendelet 12.
számú mellékletének 11/ÖK sora „Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére”
500.000.-Ft, valamint a 12/ÖK „Civil szervezetek és intézmények támogatása” soráról
200.000.-Ft támogatást nyújt a HKSZK Gondozási Központjában az ellátotti WC-k és a
mosókonyha átalakítására, felújítására.
Zabos Péterné:
Az épület évek óta felújításra szorul. Vannak olyan munkatársaink, akik a kivitelezésében részt
tudnak venni.
Az elnök szavazásra bocsátotta a módosító határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna,
Orosz János József) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a
döntéshozatalban 8 fő vett részt) és – a módosító javaslatban foglaltak alapján - a következő
határozatot hozta:
216/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az önkormányzat 2016.
évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 13.§ (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján, Hajdúszoboszló Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.
(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2016. (IV.14.) önkormányzati
rendelet 12. számú mellékletének 11/ÖK sora „Önálló lakóingatlanok energetikai
korszerűsítésére” 500.000.-Ft, valamint a 12/ÖK „Civil szervezetek és intézmények

AZONOSÍTÓ: ELJ-11/B02

ÉRVÉNYES: 2010. 06. 01. NAPJÁTÓL

15

támogatása” soráról 200.000.-Ft támogatást nyújt a HKSZK Gondozási Központjában az
ellátotti WC-k és a mosókonyha átalakítására, felújítására.
Felelős: intézményvezető, Gondozási Központ vezetője, egészségügyi, szociális irodavezetőhelyettes
Határidő: 2016. december 31.
15. napirend
Előterjesztés Dózsa György úton digitális sebességmérő készülékek kihelyezéséről
Orosz János József:
Juhász Géza kérdésére válaszolva az egyik digitális sebességmérő készülék a Dózsa György út
és a Nádudvari út kereszteződésénél, a másik a másik a TESCO oldalában a befelé vezető
útszakaszon lenne kihelyezve.
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, Kanizsay György Béla, 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:
217/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja a Dózsa
György út elején a Budapest felé haladó járművek sebességét mérő és a Tesco Áruháznál
a városba érkezők sebességét mérő 1-1 db napelemes kivitelű sebességmérő kihelyezését,
amennyiben a Magyar Közút NZrt. a kihelyezéshez közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulását megadja.
A kihelyezéséhez szükséges pénzügyi fedezetet biztosításáról a 2017. évi városi
költségvetés városüzemeltetési táblázat belterületi útfenntartási kerete felhasználása
során döntés szükséges.
Felelős:
jegyző
Határidő: 2017. március 31.
16. napirend
Előterjesztés a Galgócz soron sebességcsökkentő bordák elhelyezésével kapcsolatos
kérelemről
Orosz János József:
A Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság a 30 km/h sebességkorlátozás elrendelésével
egyetértett, a sebességcsökkentő bordák elhelyezését viszont nem támogatta.
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, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna,
Orosz János József) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a
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döntéshozatalban 8 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő
határozatot hozta:
218/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Galgócz soron 30
km/h sebességkorlátozás táblák kihelyezéséhez szükséges pénzügyi fedezetet 2016. évi
városi költségvetés városüzemeltetési táblázat belterületi útfenntartási kerete terhére
biztosítja.
Felelős:
jegyző
Határidő: 2016. november 30.
17. napirend
Tájékoztatás a 2016. évi fásításról
Szilágyiné Pál Gyöngyi:
A képviselők javaslatait belefoglaltuk a korábbi anyagba. A VGN ZRT. a fákat már meg is
rendelte.
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, Kanizsay György Béla, 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:
219/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2016. évi fásításról
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő: 18. napirend
Előterjesztés intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan
Az elnök ismertette Holoda Attila alpolgármester kérelmét.
Marosi György Csongor:
A határozati javaslatban elírás van Helyesbítve a javítási munkálataira bruttó 250.000,-Ft
összeget biztosít a bizottság. Az iskolák a jövő évtől nem hozzánk tartoznak, de még az idei
évben az intézmény-felújítási keretből kaptak támogatást, mert továbbra is szoboszlói gyerekek
fognak oda járni.
Marosi György Csongor:
1.500.000 körüli összeg marad még a keretből. Amennyiben nem kerül felhasználásra, a
hivatalnak lesz javaslata.
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Lőrincz László:
2017. január 1-től az intézmények működtetése átkerül a tankerülethez. A konyhák
működtetése maradnak az önkormányzatnál. Meg kell oldani a közműves energia leválasztását.
El lehetne kezdeni a munkálatokat. 5-10 MFt-ra becsüljük a költségeket.
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, Kanizsay György Béla, 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:
220/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja az
előterjesztés melléklete szerinti felújítási munkálatok beszámolóját a 2016. évi városi
költségvetés intézmény-felújítási kerete terhére. Támogatja továbbá az
- Aranykapu Óvoda (Arany János u. 2.) tetőteraszának vízszigetelési munkálatainak
javítási munkálataira bruttó 250.000,-Ft
- a Gönczy Pál általános iskola játszótéri gumialap kialakítására 1.000.000,-Ft
biztosítását a 2016. évi Intézmény-felújítási keret terhére.
Utasítja a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
jegyző
Határidő: azonnal
19. napirend
Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszló Területi szervezetének kérelmével
kapcsolatosan
Marosi György Csongor:
Az egészségügyi, szociális iroda az egyeztetést követően határozati javaslatot tett.
Kunkliné Dede Erika:
Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: a területi vezetővel egyeztettem, feltételezem, hogy
nem piaci árban gondolkodik. Nem az 1.500 Ft-ból veszi meg a játékot és az édességet.
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, Kanizsay György Béla, 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:
221/2016. (XI.16.) 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 Magyar Vöröskereszt
Hajdúszoboszló Területi szervezet részére a 2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet
AZONOSÍTÓ: ELJ-11/B02

ÉRVÉNYES: 2010. 06. 01. NAPJÁTÓL

18

(városi költségvetés) 12. számú melléklet Külön keretek 12/ÖK Civil szervezetek és
intézmények támogatása sorának terhére 90.000 Ft támogatást biztosít karácsonyi
szeretetcsomagok vásárlására a rászoruló családoknak.
Felelős:
jegyző
Határidő: 2016. november 25.
20. napirend
Előterjesztés a Liget Óvoda kérelmével kapcsolatosan
Az elnök ismertette a kérelmet.
Antalné Tardi Irén:
A többi óvodának vajon nincs-e szüksége ilyen jellegű támogatásra? Más óvodákban is vannak
hátrányos helyzetű gyermekek. Komplettebben gondolnám a segítségnyújtást.
Nagy Marianna:
Ebben az óvodában a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nagyobb
csoportja jár. A pedagógusok igyekeznek saját belső költségvetésük felhasználásából minél
több élményt biztosítani. Az ünnepi időszakot szeretnék ebből hangulatosabbá, tartalmasabbá
tenni, ami családon belül nem megoldható.
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, Kanizsay György Béla, 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:
222/2016. (XI.16.) 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 Hajdúszoboszlói
Egyesített Óvoda részére a 2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet (városi költségvetés)
12. számú melléklet Külön keretek 12/ÖK Civil szervezetek és intézmények támogatása
sorának terhére 60.000 Ft támogatást biztosít a Liget tagóvoda játékvásárlására.
Felelős:
jegyző
Határidő: 2016. november 25.
21. napirend
Előterjesztés a gazdátlan galambokkal kapcsolatos intézkedésekről
Dr. Korpos Szabolcs:
A társasházak képviselői Jegyző Urat és a képviselőket keresték meg a galambokkal
kapcsolatos panaszaikkal. 2014-ben felkérték a hivatalt az intézkedések megtételére. 2015.
évben az első előterjesztés egy elvi, tudományos előterjesztés volt, a második egy konkrét
megkeresést is tartalmazott egy cég felé, de a testület nem fogadta el. Felkérte a hivatalt, hogy
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földrajzilag közelebbi szakértőt vonjon be a cég. Eddig elmaradtak a sikerek. A megoldáshoz
összefogásra van szükség, mert önálló hatásköre az önkormányzatnak nincsen. A felújítási
munkálatok miatt egy időre megszabadultunk a galamboktól, de visszatértek.
Marosi György Csongor kérdésére válaszolva: a munkacsoportba az érintett körzetek
önkormányzati képviselőit, jegyzőt, a társasházak közös képviselőit és magamat vonnám be.
Marosi György Csongor:
Javaslom, hogy a decemberi ülésen tárgyaljuk újra.
Dr. Sóvágó László:
A gazdátlan galambokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatással kapcsolatosan az
alábbi módosító javaslatot terjesztem elő:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a gazdátlan galambokkal
kapcsolatos intézkedésekről tett előterjesztésben foglalt tájékoztatást tudomásul veszi.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy -mivel a gazdátlan galambok szakszerű befogására és
áttelepítésére jogszabály ilyen feladat és hatáskört nem ír elő-, kötelezze az érintett ingatlanok
tulajdonosait (önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében a VGN Zrt-t), hogy szüntessék meg
a gazdátlan galambok szaporodásának, fészekrakási lehetőségeinek feltételeit.
Az elnök szavazásra bocsátotta a módosító határozati javaslatot.
A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén,
Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna,
Orosz János József) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a
döntéshozatalban 8 fő vett részt) és – a módosító javaslatban foglaltak alapján - a következő
határozatot hozta:
223/2016. (XI.16.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a gazdátlan
galambokkal kapcsolatos intézkedésekről tett előterjesztésben foglalt tájékoztatást
tudomásul veszi. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy -mivel a gazdátlan galambok
szakszerű befogására és áttelepítésére jogszabály ilyen feladat és hatáskört nem ír elő-,
kötelezze az érintett ingatlanok tulajdonosait (önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében
a VGN Zrt-t), hogy szüntessék meg a gazdátlan galambok szaporodásának, fészekrakási
lehetőségeinek feltételeit.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. november 17.
Egyéb közlendő, bejelentenivaló
Lőrincz László:
Az intézmények tankerület részére való átadása (megállapodás megkötése a vagyonátadással,
dolgozókkal kapcsolatosan, eszközök megosztása, dolgozókkal tárgyalás, munkaszerződések)
folyamatban van. A tankerület igazgatónője pozitívan áll a megállapodáshoz. A központilag
kiadott megállapodás tervezetekben a nem a város érdekeit szolgáló részeket kivesszük,
módosítjuk. Remélhetőleg vezető nő jogosult aláírásra. December 15-ig a szerződésnek létre
kell jönnie, mert ha nem akkor a miniszter fog közbelépni, ami nem biztos, hogy kedvező
döntéseket hozna számunkra.
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Dr. Sóvágó László:
A hajdúszoboszlói lakosok életfeltételei biztosításában az állam és az önkormányzat szerepe jól
megkülönböztethető. Az általános iskolák és diákok ellátását az állam átvállalta, tehát az ő
felelősségük.
Antalné Tardi Irén:
A takarító személyzetet a pedagógus létszámhoz kötik. Ha a pedagógus óraszámát megemelik,
kevesebb lesz a pedagógus.
Lőrincz László:
A tankerület a számítás szerint 40 főt venne át, jelen pillanatban is ennyi van foglalkoztatásban.
5 főt szeretnénk megtartani önkormányzati hatáskörben, akik az itt maradó feladatokat látják
el. Hozzájuk jön a konyhai személyzet, gazdasági dolgozók.
Antalné Tardi Irén:
Zajlik a folyamat a védőnői tanácsadásra jövők részére egy akadálymentes feljáró létesítése. Ha
még téli időszak előtt megoldható és finanszírozható lenne, ne vessük el.
Marosi György Csongor bizottsági elnök 1525 órakor az ülést bezárta.
A Bizottság által tárgyalt képviselő-testületi előterjesztések a Képviselő-testület 2016.
november 17-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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