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Helye: Járóbeteg-Ellátó Centrum konferencia terme. 
 

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint: 

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

-helyettes, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári 

Csaba, Szabó Marianna 

- a Városfejlesztési, Mezőgazdasági tagok, akik nem tagjai a Gazdasági Bizottságnak: 

Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly, Németi Attila Sándor 

- a Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. 

Korpos Szabolcs jegyző, Lőrincz László gazdasági irodavezető, Bárdos Ilona pénzügyi 

irodavezető-helyettes, Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-helyettes, 

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

közszolgáltatási irodavezető-helyettes, Szabóné Szabó Mária vagyongazdálkodási 

ügyintéző, 

- Továbbá: Czeglédi Gyula Hungarospa Zrt. vezérigazgató, Nyéki István Hajdúszoboszlói 

Nonprofit Zrt. vezérigazgató, Varga Tamás, Járóbeteg-Ellátó Centrum igazgató főorvos, 

Tiba Irma sajtóreferens, 

- jegyzőkönyvvezető: Fehér Adrienn 
 

Marosi György Csongor: 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A kiküldött napirendi pontokhoz érkezett egy 

szóbeli előterjesztés. Mészáros Sándor javasolta, hogy a kerékpárút pihenőhelyre egy kerékpár 

szervizt lehetne kihelyezni az ebesi szakaszon létesítetthez hasonlóan. Mészáros Úr kért egy 

ajánlatot és vállalná az eszközbeszerzést, ha a bizottság támogatná keretéből. A Járóbeteg-

Ellátó Centrum egy írásos anyagot bocsátott a rendelkezésünkre a beruházásainak 

bemutatásához kapcsolódóan, amely az ülés előtt került kiosztásra. 
 

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

plusz előterjesztés napirendre vételét. 
 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó 

Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a plusz előterjesztés napirendre vételét. 

(a döntéshozatalban 7 fő vett részt). 
 

192/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja a kerékpárút 

pihenő helyén szerviz kialakításáról szóló előterjesztés napirendre vételét. 
 

Kovács Károly: 

A jövő évi útfelújítás keretében szeretnék egy ígéretet kapni -amennyiben nem sikerülne 

pályázati támogatásból- az Ádám dűlő útfelújítására. Tavaly lett rá pályázat kiírva, de nem 

nyert. A Főkönyvelő Úr szerint tartaléklistán van. a terv szerint 40 milliós költsége lenne. Mivel 

a szőlőskertekben nagyon jól fel lettek újítva az utak, véleményem szerint nem kell a jövő évben 

azokra elkülöníteni összeget. Az így elszabaduló 10 millió Ft-ot át lehetne az Ádám dűlőre 

csoportosítani. Ha a Kötelesi útig meg lehetne csinálni, az is nagy előrelépést jelentene. 
 

A gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az így kialakult napirendet. 
 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó 

Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet. (a döntéshozatalban 7 fő 

vett részt). 
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193/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a napirendi 

javaslatokat. 

Napirendi javaslat: 

1. Előterjesztés gyógyvízkérelem jóváhagyására. (1. sz. testületi napirend) 

Előadó: vezérigazgató 

2. Előterjesztés a zöldségpiac felújítására. (2. sz. testületi napirend) 

Előadó: vezérigazgató 

3. Előterjesztés a gyepmesteri telep férőhelyeinek bővítésére. (3. sz. testületi napirend) 

Előadó: vezérigazgató 

4. Előterjesztés I.számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására. (4. sz. testületi 

napirend) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére pótelőirányzat biztosítására. 

(7. sz. testületi napirend) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

6. Előterjesztés Tour de Hongrie 2019-es versenyéhez történő kapcsolódás tárgyában. (8. 

sz. testületi napirend) 

Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 

7. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés megkötésére. (9. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

8. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) 

számú rendelet módosítására. (10. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

9. Előterjesztés a Galgócz sor melletti 6973/39 hrsz-ú ingatlan észak-nyugati részének 

értékesítésre való kijelöléséről. (11. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

10. Előterjesztés forrás biztosítására - menetrendszerinti autóbuszközlekedés pályáztatása.  

(12. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

11. Előterjesztés közvilágítás bővítésével kapcsolatban (13. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

12. Tájékoztató a város kommunális infrastruktúra helyzetéről. (15. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

13. Előterjesztés a volt „Hajdútourist” épületének átalakításáról. (18. sz. testületi napirend) 

Előadó: polgármester 

14. Előterjesztés a Szabadidő-parkban található Főépület bérleti szerződéséről. (19. sz. 

testületi napirend) 

Előadó: polgármester 

15. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának 

módosítására. (20. sz. testületi napirend) 

Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

16. Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde villámvédelmi rendszerének 

kialakításáról 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

17. Előterjesztés biztosítási pályázat kiírására 

Előadó: gazdasági irodavezető 

18. Előterjesztés szerviz kialakításáról a kerékpárút pihenő helyén (szóbeli) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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19. Előterjesztés hajléktalan ellátásról és krízisszálló üzemeltetésére 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

20. A Járóbeteg-Ellátó Centrum ez évi fejlesztéseinek bemutatása (szóbeli) 

Előadó: JEC igazgató főorvos 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

1. napirend 

 

Előterjesztés gyógyvízkérelem jóváhagyására 

 

Czeglédi Gyula: 

A kérelmező a vállalkozását Kabáról hozta át Szoboszlóra. Ez egy kutatásfejlesztési 

programként induló vállalkozás, mely biztató és jövőbe mutató lehet. Mikroalga tenyészetet 

kívánnak létesíteni a volt VOLÁN telep egyik csarnokában. Kutatásfejlesztési támogatólevéllel 

is rendelkeznek. A jövő év második felében kívánják elindítani. Az igényelt víz ellátása nincs 

befolyással a mi vízellátásunkra. A vezeték Csontos utcai vezetékünkről ágazna le. Felhívtam 

a vállalkozó figyelmét arra, hogy a kvóta díjat szükséges megfizetniük, melyet elfogadtak. Az 

előrejelzések szerint komoly piaca van ennek a terméknek. Az egészségturizmushoz kapcsolva 

egy új lehetőséget is kínál. Részünkről támogathatónak véljük.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó 

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

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

határozatot hozta:  

 

194/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek  

 döntsön arról, hogy a Biogentas Ipari Biotechnológia Fejlesztő, Gyártó és 

Forgalmazó Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Szívós u. 24.) termálvíz szolgáltatási 

szerződés megkötéséhez kapcsolódóan 945.000,- forint + ÁFA m3 díjat fizessen 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata részére.  

 járuljon hozzá, hogy a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő es 

Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Biogentas Ipari 

Biotechnológia Fejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Kft-vel (4200 Hajdúszoboszló, 

Szívós u. 24.) termálvíz szolgáltatási szerződést kössön napi maximum 10 m' 

vízszolgáltatás erejéig - határozatlan időtartamra, 6 hónapos felmondási idővel - 

Hajdúszoboszló város Önkormányzatának befizetett kvóta díj megtörténte után. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. október 25. 
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2. napirend 

 

Előterjesztés a zöldségpiac felújítására 

 

Nyéki István: 

Az előterjesztésben testületi határozat alapján részletezésre kerültek az elvégzendő feladatok. 

A falfelületek és faszerkezetek felújítására nettó 20 millió Ft körüli ajánlat érkezett. A huzat 

csökkentésére a jelenlegi stílust megőrizve automata üvegkapukat terveztünk. A 7 kapura nettó 

15 millió Ft összegű ajánlat érkezett. ez a két legnagyobb tétel, melyre a fedezet rendelkezésre 

áll. 

 

Kovács Károly: 

Nagy szükség lenne a parkolók bővítésére. A meglévő parkolók nagy részét az árusok 

elfoglalják. Az is sokat javítana a helyzeten, ha az árusok máshová parkolnának. 

 

Nyéki István: 

A környéken nincs hová fejleszteni a parkolókat. A régi Alföldi nyúlványának lebontásával 

keletkezik új parkolóhely. Ahol az árusok állnak, az direkt nekik lett kialakítva. Ott több autó 

is áll egymás mögött, más autók részére használhatatlan. Véleményem szerint a Bethlen utcán, 

a Halasi Fekete Péter téren, a művelődési ház parkolójában, a piac mögötti parkolóban és a 

most kialakuló parkolóban elegendő hely áll rendelkezésre. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A piacon folyamatos a jövés-menés, a kapunak nincs ideje bezáródni, így nem biztos, hogy 

biztosítja a huzat elleni védelmet. Ekkora összegért nem biztos, hogy érdemes ilyen kapukat 

létesíteni. 

 

Nyéki István: 

Az ajánlatevővel egyeztettünk erről. Ezek gyors kapuk és elég komolyan szabályozhatók a 

nyitás mértékére is. Kevés annak az esélye, hogy az egymással szemben álló kapuk állandóan 

nyitva legyenek. A legforgalmasabb piaci napokon is kb. 45 perc az intenzív mozgás 

időtartama. Az időjárás tekintetében az év 15-20 %-ban van jelentősége ezeknek a kapuknak, a 

többi időszakban nagy valószínűséggel ezek direktben nyitva lesznek. A kapu a piac 

konfortosabbá tételét szolgálja. 

 

Szabó Marianna: 

A debreceni piacnál megvizsgálták a lehetőséget, és egyik ajtó sem lett fotocellás. Nem 

gondolom, hogy egy nem fedett piacnál érdemes–e erre ekkora összeget elkölteni ilyen célra, 

főleg, hogy csak két hónapig lesz használva. Nagyobb gond az, hogy a piacnál lehetetlen 

parkolni. 

 

Nyéki István: 

A felmerülő igények alapján készítettem az előterjesztést. A bizottság döntse el, mit rendel meg 

tőlünk. Ez csak javaslat. A parkoló kijelölése és létesítése messze túlhaladja a hatáskörünket, 

mi csak üzemeltetjük azokat. 

 

Orosz János József: 

Jelenleg nem tud a város nagyobb összeget áldozni a piacra. Ennek a felújításoknak 

köszönhetően kicsit jobban fog kinézni és minőségi előrelépés lesz. 
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Antalné Tardi Irén: 

Módosító javaslatként az üvegkapu megvalósítás költéségt nettó 15 millió Ft-ot kivenném a 

keretösszegből. 

 

Dr. Sóvágó László: 

Nem tudjuk mennyibe fog kerülni a beruházás. A 70 millió Ft keretösszeget hagynám, nincs rá 

előírás, hogy el kell költeni. Javasoltam, hogy legyen egy tömör kapu, de vezérigazgató úr 

elmondta, hogy nincs lehetőség technikailag arra, hogy megvalósítsuk. 

 

Kanizsay György Béla: 

Irreálisan magasnak tartom a költségét. Mivel a piac nyitott tér, nem vagyok meggyőződve 

arról, hogy ha mind a 7 kapu be is van zárva, nem jön be a huzat. Egyébként jogos kérés az ott 

árusítóktól. 

 

Harsányi István: 

Kevesebbe kerülne az a megoldás, ha nem lenne minden kapu nyitva.  

 

Marosi György Csongor: 

Részemről jónak tartom a fotocellás ajtók kiépítését. Javaslom, szavazzunk a zöldségpiac 

felújításával kapcsolatosan az alábbi határozati javaslatról: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek, hogy a megvalósítandó feladatok listájába ne kerüljön bele a fotocellás 

ajtók kiépítése.  

 

A gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Harsányi István, Kolozsvári Csaba) 3 ellenszavazat mellett (Antalné Tardi Irén, Kanizsay 

György Béla, Szabó Marianna) és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltak 

alapján - a következő határozatot hozta:  

 

195/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága nem javasolja a  

képviselő-testületnek, hogy a megvalósítandó feladatok listájába ne kerüljön bele a 

fotocellás ajtók kiépítése.  

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. október 25. 

 

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

előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba) 1 tartózkodás 

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

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

határozatot hozta:  
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196/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek, hogy  

 az előterjesztésben meghatározott feladatok elvégzésére megbízza a 

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt-t.  

 a szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert, a költségvetésben erre a 

célra a beruházások között a 17/ÖK soron elkülönített 70.000.000 Ft erejéig. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. október 25. 

 

3. napirend 

 

Előterjesztés a gyepmesteri telep férőhelyeinek bővítésére 

 

Nyéki István: 

A beruházás a meglévő kennelek önerőből és magunk által történő korszerűsítéséről és 

felújításáról szól. Elég sok kritikát kapunk a telepre. A kennelek állapota valóban hagy kívánni 

valót maga után.  

Kovács Károly kérdésére válaszolva: a gyepmester az elkerülhetetlen esetekben non-stop áll 

rendelkezésre. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó 

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

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

határozatot hozta:  

 

197/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 89/2018. (V.17.) határozatában a gyepmesteri 

telepkorszerűsítéshez benyújtott pályázat önrészeként 2.700.105 Ft-ot biztosított. A 

pályázat forráshiány miatt nem került támogatásra.  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek, hogy támogassa, hogy a költségvetésben rendelkezésre álló 

2.700.105 Ft-ot a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. a telep korszerűsítéséhez 

felhasználhassa. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. október 25. 

 

4. napirend 

 

Előterjesztés I.számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására 

 

Dede Erika: 

A pályázat egy helyettesítő gyermekorvos szabályzata. Dr. Parti Gabriella nem tudta 

elidegeníteni a praxisát, ezért ez a feladat fél év múlva visszaszáll az önkormányzatra. Viszont 
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az önkormányzat 2019. október 1-től éri el a jogot, hogy praxisjoggal együtt lévő körzetet 

tudjon pályáztatni. 2019. április 1-től szeptember 30-ig szól a helyettesítő orvosi pályázat. 

Marosi György Csongor kérdésére válaszolva: azért nem tudta a doktornő eladni a praxisát, 

mert jelentkező sem volt rá. Tavaly 270 körzet volt üresen, most 340. A gyermekorvosi 

körzetben csak gyermekorvosi szakvizsgával rendelkező orvos dolgozhat, míg háziorvosi 

körzetben szakvizsga nélkül is mentor segítségével el lehet látni a szolgálatot. Háziorvos alig 

van, gyermekorvos szinte semmilyen nincs az országban. A korházakban rendezték az 

osztályos orvosok bérét, nem biztos, hogy vállalják egy körzet teljes ellátását a mostani 

finanszírozással, bár az alapellátás orvosainak a bérét megemelték. 

Orosz János József kérdésére válaszolva: a praxisa nem vész el, hanem az önkormányzatara 

száll és az önkormányzat lesz az egészségügyi szolgáltató, ezáltal nekünk kell gondoskodni 

mindenről (finanszírozás, asszisztencia, stb.).  

 

Marosi György Csongor: 

Elinduhat egy lavina. Eljutunk odáig, hogy nálunk is vegyes körzetek lesznek. 

 

Dede Erika: 

Már sok helyen így van. Külön engedélyek szükségesek. A háziorvosok elláthatják a 

gyerekeket, de csak mentorokkal dolgozhatnak. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó 

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

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

határozatot hozta:  

 

198/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek, hogy  

 elfogadja, hogy a Hevpar Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, ügyvezetője és 

az I. számú gyermek háziorvosi körzet ellátó orvosa és a praxisjog jogosultja, dr. 

Parti Gabriella (szül: Rimaszécs, 1945.07.14. an: Gecse Mária) mint megbízott és 

a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint megbízó között 2013. április 17-én 

kelt 26/2013. (III.21.) Kt. határozata alapján létrejött egészségügyi feladatellátási 

szerződést 2018. szeptember 30-val felmondta, így felmentési ideje 2018. október 

01-től él. A megbízó tudomásul veszi, hogy Dr. Parti Gabriella felmondási ideje 6 

hónap, így a rábízott I. számú gyermekorvosi körzet ellátását 2019. március 31-ig 

megbízott biztosítani köteles.  

 mint megbízó tudomásul vegye, hogy Dr. Parti Gabriella praxisjog jogosultja, 

praxisjogát nem idegenítette el, a feladat- ellátási szerződés felmondásának 

időpontjáig, azonban az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendelet 13/A. § (1) bekezdése 

értelmében doktornő 2019. szeptember 30-ig rendelkezik a praxisjogával, és ezen 

időpontig elidegenítésére ő jogosult.  

 tudomásul vegye, hogy 2019. április 01-től az I. számú gyermek háziorvosi körzet 

ellátását Hajdúszoboszló Város Önkormányzata – egészségügyi alapellátásra 

kötelezett – mint egészségügyi szolgáltató kell biztosítania. A határozat 2. 

pontjában foglaltak alapján, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az ellátást, 
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2019. szeptember 30-ig csak helyettesitő orvos alkalmazásával tudja biztosítani. A 

helyettesítő orvos feladata az I. sz gyermek háziorvosi körzet ellátásán túl, a 

Hevpár Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság által ellátott iskola és ifjúság 

orvoslás feladatellátása is, így a feladat ellátás kiterjed a Bambínó Óvodára 

(Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 84.), és a Liget Óvodára (Hajdúszoboszló, Hőforrás 

u. 145.)  

 hozzájáruljon ahhoz, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint 

egészségügyi szolgálató részére 2019. április 01-től működési engedély iránti 

kérelem benyújtása történjen. Egyben felhatalmazza Hajdúszoboszló város 

polgármesterét a keletkező dokumentumok aláírására és benyújtására.  

 kötelezze a Hevpar Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság ügyvezetőjét, az 

ellátás zavartalan biztosítása érdekében és az egészségügyi és a hozzájuk 

kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 

törvény alapján arra, hogy 2019.04.01-én a rendelő tárgyi eszközeinek 

leltárszerinti átadására, a kezelt egészségügyi adatokkal, dokumentumokkal 

(egészségügyi személyi kartonok) együtt és az elektronikus orvosi program („visuál 

lx doki”) adattartamára, hozzáférésének biztosításával együtt.  

 elfogadja az előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírást az I. számú házi 

gyermekorvosi körzet orvosi feladatainak ellátására.  

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. október 25. 

 

5. napirend 

 

Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére pótelőirányzat biztosítására 

 

Varga Imre: 

A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság megtárgyalta és támogatásra javasolta a határozati 

javaslatot. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó 

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

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

határozatot hozta:  

 

199/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek, hogy  

 a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére az óvodai játszótéri eszközök 

felülvizsgálatának költségeire bruttó 355.350 Ft pótelőirányzatot biztosítson.  A 

pótelőirányzat forrása a város költségvetésének „Dologi tartalék az intézmények 

részére” kerete. 

 a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére az Ovi – Sportpályákat körbe vevő 

szilárd burkolat és megközelítésére szolgáló járdák megépítésének költségeire 

3.200.000 Ft pótelőirányzatot biztosítson. A pótelőirányzat forrása a 2018. évi 
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költségvetési rendelet 11. sz. melléklet 5/F során OVI sportprogramon lévő 

maradvány összege. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. október 25. 

 

6. napirend 

 

Előterjesztés Tour de Hongrie 2019-es versenyéhez történő kapcsolódás tárgyában 

 

Szabó Marianna: 

Minden elismerésem a rendezvény szervezőinek. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó 

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

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

határozatot hozta:  

 

200/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek, hogy  

szándékát fejezi ki, hogy Hajdúszoboszló városa a Tour de Hongrie 2019-es 

körversenyéhez csatlakozzon, és a körverseny egyik napjának befutó helyszíne legyen. 

felhatalmazza a szükséges szándéknyilatkozat, a későbbiekben az előfeltételek megléte 

esetén a támogatási szerződés aláírására a polgármestert. 

felkérje a polgármestert, hogy a 2019. évi városi költségvetés előkészítésekor tervezze be 

a Vuelta Kft. felé fizetendő szervezői díj összegét. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. október 25. 

 

7. napirend 

 

Előterjesztés vagyonkezelési szerződés megkötésére 

 

Harsányi István: 

Egy 2015-ben kelt vagyonkezelési szerződés ügyében egyezség született a centrum és az 

önkormányzat között. Mára már szinte minden iskolája fel lett újítva a centrumnak. 200.000 

millió Ft áll rendelkezésre. Nagy szükség van a fűtéskorszerűsítésre, mert tavaly kétszer is le 

kellett állítani a rendszert a meghibásodása miatt. Ha ez a módosított szerződés nem kerül 

aláírásra, iskolánk elesik a fejlesztések lehetőségétől. Ezt a módosított szerződést már 

elfogadhatónak tartom. Ha az iskola megszűnne, akkor az eszközök az önkormányzatot illetik 

meg. 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: a mezőgazdasági képzésbe tavaly 20 főt, az idén 22 

főt, a következő tanévben 36 főt nyújtottunk be, és a fenntartó engedélyezte. 
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Kanizsay György Béla: 

A két feltétel cseréjé jobban szolgálná a város érdekeit. A fürdőigazgató többször is nyilatkozta, 

hogy lenne tervük azzal a területtel. Tudnánk is ajánlani helyette mást. 

 

Harsányi István: 

A későbbiekben a város kezdeményezheti a cserét. Vezérigazgató Úr azt mondta, hogy 

korábban volt, de már nincs szüksége az iskola épületére. A helyette felajánlott volt 3-as iskola 

2-3 tanterme kevés számukra.  

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó 

Marianna) 2 ellenszavazat mellett (Kanizsay György Béla, Szabó Marianna) és tartózkodás 

nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az 

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

201/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek, hogy hozzájárulását adja a Bocskai István Szakképző Iskola és a 

Közgazdasági Szakközépiskola intézményekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés 

Berettyóújfalui Szakképzési Centrummal történő megkötéséhez az alábbi kiegészítéssel: 

„28. Amennyiben a mezőgazdasági képzés a Bocskai István Szakképző Iskolában 

megszűnik, úgy a mezőgazdasági képzésnél használt mindennemű berendezést, 

anyagokat, eszközöket a Centrum az Önkormányzat részére jegyzőkönyv felvétele mellett 

átadja." Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. október 25. 

 

8. napirend 

 

Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) számú 

rendelet módosítására 

 

Szabóné Szabó Mária: 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: nem kell nyilvános pályázati eljárást lefolytatni az 

olyan 1 millió Ft feletti telkeknél, ahol a visszamaradó telkek önmagukban nem beépíthetők. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó 

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

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

határozatot hozta:  
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202/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek, hogy támogassa a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 

10/2013. (IV. 18.) számú rendelet módosítását. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. október 25. 

 

9. napirend 

 

Előterjesztés a Galgócz sor melletti 6973/39 hrsz-ú ingatlan észak-nyugati részének 

értékesítésre való kijelöléséről 

 

Marosi György Csongor: 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: a bérlőnek a Galgócz sor, Ipartelep utca sarkán van a 

telephelye, ahol van egy lovarda. A hátsó részen szoktak lovagolni 

 

Orosz János József: 

Ez a terület régen a város törmeléklerakó helye volt. 

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

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó 

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

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

határozatot hozta:  

 

203/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek, hogy  

 hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Galgócz soron található 6973/39 hrsz-ú, 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlan megosztásához oly módon, hogy a 

jelenleg bérbeadással hasznosított ingatlanrész külön helyrajzi számot kap.  

 a telekalakítási eljárás lefolytatását követően a vagyonrendelet módosításával 

forgalomképessé nyilvánítsa az újonnan kialakuló ingatlant. 

 az újonnan kialakult ingatlant árverésen történő értékesítésre kijelölje 1.749,-

Ft/m2 + ÁFA kikiáltási alapáron.  

Az árverési tájékoztatóban rögzíteni szükséges, hogy eredményes licitálás esetén 

az ingatlan nyertes vevő részére történő birtokbaadására csak 2019. március 15. 

napot követően kerülhet sor.  

 felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. október 25. 
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10. napirend 

 

Előterjesztés forrás biztosítására - menetrendszerinti autóbuszközlekedés pályáztatása 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó 

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

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

határozatot hozta:  

 

204/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázati eljárás teljeskörű 

lefolytatására (tanácsadó, hirdetmény megjelentetési díjak stb.) 2.000.000,- Ft 

keretösszeget biztosítson a 2018. évi városi költségvetési tartalék terhére.  

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. október 25. 

 

 

 

11. napirend 

 

Előterjesztés közvilágítás bővítésével kapcsolatban 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A testület arról döntött korábban, hogy mely utcákban induljon meg a tervezés. Mivel a tervek 

még nem készültek el, ezért olyan utcákat választottunk, amelyek nem igényeltek bonyolultabb 

tervezést és engedélyezést. 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: Peterman László vállalkozott arra, hogy Fekete László 

utcán az építési telkeket kialakítása mellett kiépíti a közműveket. Az utcában jelenleg 11 oszlop 

van.  A közvilágítás kiépítése mellett a hálózat is kiépítésre került, csak a lámpatestek nem 

kerültek beépítésre. A szerződésben nem volt benne a közvilágítás hálózat kiépítése. A 

Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel egyeztettünk arról, hogy a korábbi korszerűsítéssel 

megegyező irányvonalban, vagy a modernebb technológia felé haladjunk. 5 céget hívtak meg 

tesztelésre, közülük lett kiválasztva ez a ledes technológiát alkalmazó cég. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Mivel a Fekete László utcán alig van még lakás, nem ezt sorolnám előre. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 1 tartózkodás 

mellett (Antalné Tardi Irén) és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 
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döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

205/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek, hogy 

 a 2018. évi költségvetés 13.-as számú mellékletének /Beruházások tábla/ 12/ÖK 

sorának terhére /Közvilágítás bővítése/  

- 3.427.390,-Ft-ot biztosítson a Galgócz sori szabadidőpark, valamint a Liliom – 

Jázmin utcák között átjáró megvilágítására, összesen 6 db napelemes LED-es 

kandeláber telepítésére, és 

- 1.451.277,-Ft-ot biztosítson a Fekete László utcában 11 db LED-es lámpatest 

felszerelésére és a kapcsolódó munkák elvégzésére. 

 felkérje a Jegyzőt tegye meg a szükséges intézkedéseket a kivitelezés 

lebonyolításával kapcsolatosan.  

 felhatalmazza a Polgármestert a közvilágítás bővítés kivitelezésre vonatkozó 

vállalkozási szerződés megkötésére az üzemeltetést végző Hajdúszoboszlói 

Nonprofit Zrt.-vel. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. október 25. 

 

12. napirend 

 

Tájékoztató a város kommunális infrastruktúra helyzetéről 

 

Antalné Tardi Irén: 

Egyre indokoltabb, hogy legyen a városban főkertész. Az utcaseprő gépek kapacitását bővíteni 

kellene, és az azokat kezelők bérére is áldoznunk kellene összeget. A szilárd útburkolat 

kialakításánál nem tennék még javaslatot a Fekete László utcára. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó 

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

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

határozatot hozta:  

 

206/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek a város kommunális infrastruktúrájának helyzetéről szóló 

tájékoztató elfogadását. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. október 25. 
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13. napirend 

 

Előterjesztés a volt „Hajdútourist” épületének átalakításáról 

 

Szabó Marianna: 

A cég tartozik egy másik ingatlannal kapcsolatban. Ismerve a cég előéletét, nem hiszem, hogy 

a 10 évre szóló szerződés a város érdekeit szolgálja. Nagyon kevésnek tartom az 500.000 Ft 

összegű bérleti díjat. Különösen tekintettel arra, hogy mástól meg elvettük a jogot, holott 2 

millió Ft bérleti díjat fizettek. Nincs arányban az általa vállalt beruházással. 

 

Dr. Sóvágó László: 

Ha nem teljesíti a vállalását április 30-ig, akkor semmisnek tekinthető a szerződés. Számomra 

ahhoz fűződik nagyobb érdek, hogy a terület szebb legyen. Arra nem lehet egyébként kötelezni, 

hogy az épületet a szabadtéri színpad jellegéhez harmonizálja. 

 

Lőrincz László: 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: az épület a vállalkozóé, az alatta lévő terület az 

önkormányzaté. A területre kapott a bíróság ítélete alapján a vállalkozó ingyenes használati 

jogot az önkormányzattól. 

 

Szabóné Szabó Mária: 

Úszóteleknek minősül a terület. 

 

Kanizsay György Béla: 

Ha engedjük a kerthelyiség kialakítását, lehet, hogy egy lavinát indítunk el. Nem hallottam 

panaszt az épület küllemére. Inkább azt szorgalmaznám, hogy az épületet az önkormányzat 

vegye meg azt, akár akár oly módon elérve, hogy a területre elidegenítési tilalmat tesz. 

 

Orosz János József: 

A bérleti díj egyébként szezonban a három hónapra összesen 700.000 Ft lenne. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Én 10 évet túl soknak tartom, 5 évre adnám a területet. 5 év múlva felül lehetne vizsgálni a 

bérleti díjat. 

 

Dr. Sóvágó László: 

Nem biztos, hogy megtérül ilyen rövid idő alatt a beruházása. 

 

Marosi György Csongor: 

Megkérem a jelen lévőket, hogy tartsuk meg az ülés szabályait és maradjunk a napirend 

tárgyánál. Aki ettől eltér, kivezettetem. 

 

Kanizsay György Béla: 

Annak a szemléletnek kellene érvényesülni, hogy akié az üzlet, annak érdeke, hogy karban 

tartsa, és ne várja el cserébe az önkormányzattól, hogy támogassa a működését. 

 

Dr. Sóvágó Láaszló: 

Kanizsay György Béla kérdésére válaszolva: a jelenlegi kerthelyisége meg fog szűnni. Itt nem 

az elvárható karbantartást fogja elvégezni a tulajdonos. 
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Lőrincz László: 

Az ingatlan megvásárlásának lehetőségét is megvizsgáltuk. A tulajdonos túl magas árat kért. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Harsányi István, Kolozsvári Csaba) 2 ellenszavazat (Kanizsay György Béla, Szabó Marianna) 

és 1 tartózkodás (Antalné Tardi Irén) mellett elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  

 

207/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága egyetért azzal, hogy - a 

fenti tartalommal - az önkormányzat Tóth Tiborral a megállapodást megkösse. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. október 25. 

 

14. napirend 

 

Előterjesztés a Szabadidő-parkban található Főépület bérleti szerződéséről 

 

Marosi György Csongor: 

Kolozsvári Csaba jelezte érintettségét.  

 

A gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a bizottsági tag érintettségi okán történő 

szavazás alóli felmentését. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Szabó Marianna) ellenszavazat és 

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

következő határozatot hozta:  

 

208/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja Kolozsvári 

Csaba Gazdasági Bizottsági tag érintettségi okán történő szavazás alóli felmentését a 

Szabadidő-parkban található Főépület bérleti szerződésével kapcsolatban. 

 

Felelős:  - 

Határidő:   - 

 

Árva Gergő: 

A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottságon Jónás Kálmánképviselő úrnak az volt a kiegészítő 

javaslata, hogy a szerződés tervezet mellé megküldjük a szabadidőparkkal kapcsolatos terveket. 

 

Dr. Korpos Szabolcs: 

A szavazás után javasolta, így azt már nem lehetett módosító javaslatként figyelembe venni. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Szabó Marianna) ellenszavazat és 
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tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és a 

következő határozatot hozta:  

 

209/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek, hogy támogassa az előterjesztés szerinti Bérleti szerződés 

megkötését a Hajdúszoboszló, Kemping utca Szabadidő Park területén található Főépület 

hasznosítására vonatkozóan.  

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. október 25. 

 

15. napirend 

 

Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának 

módosítására. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó 

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

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

határozatot hozta:  

 

210/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a  

képviselő-testületnek a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata módosított közbeszerzési 

szabályzatának elfogadását. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2018. október 25. 

 

16. napirend 

 

Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde villámvédelmi rendszerének 

kialakításáról 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó 

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

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

határozatot hozta:  
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211/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja a 

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde villámvédelmi rendszerének felújításáról szóló 

tájékoztatóban foglaltakat. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:   2018. december 31. 

 

17. napirend 

 

Előterjesztés biztosítási pályázat kiírására 

 

Marosi György Csongor: 

Korábban eldöntöttük, hogy alkusz legyen csak meghívva, mert nem kötődnek biztosítóhoz, 

így a legalacsonyabbat és a legjobb formában fogja megadni. A mostani kiírás lehetőséget ad 

biztosító meghívására is. Javaslom, hogy rögzítsük a kiírásban, hogy alkuszok számára kiírt 

nyilvános pályázat. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó 

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

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

határozatot hozta:  

 

212/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága hozzájárulását adja a 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vagyonbiztosításának alkuszok számára kiírt 

nyílt ajánlattételi eljárásban történő pályáztatásához. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:   2018. november 20. 

 

18. napirend 

 

Előterjesztés szerviz kialakításáról kerékpárút pihenő helyén (szóbeli) 

 

Marosi György Csongor: 

Az ebesi szakaszon létesült egy bike repair stations (biciklijavító állomás), melyet már 

használatba is lehet venni. A pályázatunkban nem szerepelt ilyen állomás létesítése. Az állomás 

kézi szivattyúval van ellátva, amely az összes szelep típushoz csatlakozik. Felépítése lehetővé 

teszi, hogy a kerékpár a markolatra helyezve javítás közben könnyen forgatható. Az ár 

tartalmazza a nagyméretű reklámfelületet is és egy speciális pneumatikus gördeszka 

markolatot, amely megkönnyítheti a gördeszka javítását.  A termoplasztikus bevonata biztosítja 

a legmagasabb szintű ellenállást a környezeti tényezők, a kopás, a károsodás és a vandalizmus 

hatása ellen. Az alkatrészek Németország és USA elismert márkáiból vannak összeállítva. A 

készülék fémlemezei a lopásgátló csavarokkal vannak rögzítve. A szerkezet tartalmaz még 

acélköteleket + karmantyúkat, QR CODE javítási kézikönyveket, Phillips csavarhúzót, lapos 

csavarhúzót, T25 Torx csavarhúzót, állítható csavarkulcsot, gördeszka eszközöket, 8 × 10 mm-
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es lapos kulcsot, 13 × 15 mm-es lapos kulcsot, hexadecimális készletet, gumiabroncs-karokat 

(műanyag acél maggal), maximum 10 bar nyomású szivattyút szelep adapterrel + acél tömlőt.   

Mészáros Úr a pihenőhelyre javasolja a bicikliszervíz létesítését. Megküldött egy árajánlatot, 

melynek költsége 400.000 Ft. A beszerzés lebonyolítását a városfejlesztési iroda végzi a 

műszaki ellenőr irányításával. 

A kerékpár szerviz kialakításával kapcsolatosan az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága hozzájárulását adja a 

kerékpár szerviz pihenőhelyen történő létesítéséhez. A megvalósításhoz szükséges 400.000 Ft 

kertösszeget az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.25.) önkormányzati 

rendelet 12.§ (1) bekezdés e) pontjának felhatalmazása alapján, Hajdúszoboszló Város 2018. 

évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. számú mellékletének 

12/ÖK Önálló civil szervezetek és intézmények támogatása keret terhére biztosítja. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó 

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

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

határozatot hozta:  

 

213/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága hozzájárulását adja a 

kerékpár szerviz pihenőhelyen történő létesítéséhez. A megvalósításhoz szükséges 400.000 

Ft kertösszeget az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.25.) 

önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) pontjának felhatalmazása alapján, 

Hajdúszoboszló Város 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.25.) önkormányzati 

rendelet 12. számú mellékletének 12/ÖK Önálló civil szervezetek és intézmények 

támogatása keret terhére biztosítja. A beszerzés lebonyolítását a Városfejlesztési Iroda 

végzi a műszaki ellenőr irányításával. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:   2018. november 20. 

 

19. napirend 

 

Előterjesztés hajléktalan ellátásról és krízisszálló üzemeltetésére 

 

Marosi György Csongor: 

Azt szeretném kérni, hogy a jövő évi költségvetésben legyen tervezve a krízisszálló 

üzemeltetésének költségei. Azt gondolom, hogy a szociális szolgáltató felelőtlen gazdálkodást 

folytatott azáltal, hogy áprilisra már az egész éves költséget felhasználta. Az új 

intézvényvezetőnek ezt jelezni kell. 

 

Dede Erika: 

Továbbítom az észrevételt a kompetens személynek. 

Antalné Tardi Irén kérdésre válaszolva: a kiadások 90 %-a bér jellegű volt. 
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Antalné Tardi Irén: 

Ennyi hajléktalanhoz két személyt kellett biztosítani, aminek a költsége 1 millió Ft. Nem 

gondolom, hogy a szálló üzemeltetésre biztosított keret olyan nagy összeg lenne. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó 

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

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

határozatot hozta:  

 

214/2018. (X. 24.) GB határozat 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Gönczy Pál utca 6-8. szám alatti ingatlanban lévő, volt Közfoglalkoztatási Iroda 

helyiségét, ha szükséges, krízisszálló ellátásába bevonja/használja a HKSZK, mint a 

feladattal megbízott intézmény.  

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.25.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) 

bekezdés e) pontjának felhatalmazása alapján a krízisszálló 2018. évi működéséhez, 

nyitva tartásához a személyi feltételek biztosítására (megbízási díjak)  320.000.-Ft 

összeget, míg a hajléktalan ellátás keretén belül a fürdési, mosási lehetőség biztosítása 

céljából történő átalakítási munkálatokhoz bruttó 345.000.-Ft-ot biztosít a város 

2018. évi költségvetése 12 sz. melléklet 11/ÖK soráról. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:   2018. november 20. 

 

20. napirend 

 

A Járóbeteg-Ellátó Centrum ez évi fejlesztéseinek bemutatása (szóbeli) 

 

Varga Tamás: 

Ebben az évben sok beruházás volt, amelyek önkormányzati forrásból, NEA finanszírozásból, 

és saját részből valósultak meg. Az egyik legnagyobb beruházás a főépület tetőszerkezetének 

kijavítása, a másik a tüdőgondozó épület tetőszerkezetének felújítása és a beázás 

megszüntetése, a harmadik legnagyobb beruházás a dolgozói parkoló kialakítása volt. A 

parkolónak azért van nagy jelentősége, mert az orvosok nagy része Debrecenből jár ki. A 

parkoló 16-17 gépjárműnek biztosít helyet. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy ezekre 

keretet biztosított. A kiadásaink között vannak olyan tételek, amelyek nem kis összegűek és 

havonta kell eszközölni (szervíz, vásárolt közszolgáltatás díja). Mivel uniós gépeket 

használunk, a működtetés előfeltétele a karbantartási és javítási szerződés megléte. A 

szerződésben a kisebb alkatrészeket is beleszámítják a rendelkezésre állási díjba, és nem kell 

heteket várni a szervízre, javításra. A teljesítmény volumen korlátunk (TVK) évről-évre 

csökken. A NEAK ezt a pontszorzónk emelésével próbálta kompenzálni. Saját bevételek a 

térítéses vizsgálatoknál és az üzemegészségügyi ellátásnál keletkeznek. Szeretném 

megjegyezni, hogy az Atlantisz Hotel kivételével az összes szálloda más külsős szolgáltatónál 

van, akik vizsgálat nélkül is megadják az alkalmasságot. Arra vonatkozó próbálkozásaink, hogy 

a dolgozókat a külső szolgálatóktól átvegyük, sikertelennek bizonyultak. A beruházások 

megtekintése végett egy helyszíni bejárásra invitálom a jelenlévőket. 
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Marosi György Csongor: 

A Járóbeteg-Ellátó Centrum ez évi fejlesztéseinek bemutatásáról szóló előterjesztéssel 

kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Járóbeteg-Ellátó Centrum 

ez évi fejlesztéseinek bemutatásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

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

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó 

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

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

határozatot hozta:  

 

215/2018. (X. 24.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Járóbeteg-Ellátó 

Centrum ez évi fejlesztéseinek bemutatásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős:  - 

Határidő:   - 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a Gazdasági Bizottság elnöke 1659 órakor az ülést bezárta. 

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

25-i üléséről készített jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

 

 

K.m.f 

 

 

Marosi György Csongor     Orosz János József 

                    bizottsági elnök                        bizottsági elnök-helyettes 

 

 

Fehér Adrienn 

 jegyzőkönyvvezető 


