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Helye: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, „A” épület, Pávai Vajna Ferenc terem. 

 

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint 

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

Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna  

- a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsági tagok (GB-nak nem tagjai): Majoros 

Petronella, Németi Attila Sándor, Máté Lajos, Árva Gergő, Kovács Károly, Bényei Sándor 

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

Korpos Szabolcs jegyző, Dr. Sléder Tamás igazgatási irodavezető-helyettes,  Lőrincz László 

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

Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-helyettes, Kunkliné Dede Erika egészségügyi, 

szociális irodavezető-helyettes, Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes, 

Szabóné Szabó Mária vagyongazdálkodási ügyintéző,  

- további résztvevő: Medgyesi Szilvia Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 

ügyvezetője, Dr. Varga Tamás a Járóbeteg-Ellátó Centrum igazgató főorvosa, Kocsis Tibor 

EMKK Zrt. közszolgáltatási igazgató, 

- jegyzőkönyvvezető: Fehér Adrienn 

 

Marosi György Csongor: 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Kanizsay György Béla képviselő jelezte, hogy 

nem tud részt venni az ülésen. A 2A jelű ideiglenes helyi menetrendszerinti autóbusz járat 

működésével kapcsolatos előterjesztést az előterjesztő visszavonta. A kiküldött napirendi 

pontokhoz érkezett még két előterjesztés. A központi orvosi ügyelet átszervezéséről szóló 

előterjesztés az ülésen került kiosztásra. A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és 

Gyermekjóléti Központ kérelme pedig az ülésen szóban lesz ismertetve.  

 

Az elnök szavazásra bocsátotta plusz előterjesztések napirendre vételét. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztések napirendre vételét (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt). 

 

218/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja a központi 

orvosi ügyelet átszervezéséről szóló előterjesztés és a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális 

Család- és Gyermekjóléti Központ kérelmének napirendre vételét. 

 

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

napirendet. 

 

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

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

tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatokat. (a döntéshozatalban 7 fő vett részt). 

 

219/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a napirendi 

javaslatokat. 
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A képviselő-testület 2017. november 23-i ülés anyagának véleményezése: 

1. Előterjesztés a 2018. évi közös városi turisztikai marketing kampány támogatására. 

(1.sz. testületi napirend) 

Előadó: TDM ügyvezető 

2. Előterjesztés a központi orvosi ügyelet átszervezéséről 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

3. Előterjesztés VI. és IX. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésének bővítéséről, 

valamint az I. és a IX. körzet alapellátási szerződés kiegészítéséről. (3.sz. testületi 

napirend) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

4. Előterjesztés Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 

biztosításáról szóló pályázat benyújtására. (4.sz. testületi napirend) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

5. Előterjesztés a Hősök terén található támfal végleges dekorációjának megoldásáról. 

(5.sz. testületi napirend) 

Előadó: alpolgármester 

6. Előterjesztés Nemzeti Ovi - Sport Program keretében pályázat benyújtására. (6.sz. 

testületi napirend) 

Előadó: polgármester 

7. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról. (10.sz. 

testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

8. Előterjesztés 0197/17 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról (11.sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

9. Előterjesztés Árpád zug tulajdonjog rendezésére (12.sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

10. Előterjesztés Gábor Áron u. 53. szám alatti ingatlan értékesítésére (13.sz. testületi 

napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

11. Előterjesztés Gábor Áron u. 45. szám alatti ingatlan értékesítésére (14.sz. testületi 

napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

12. Előterjesztés Rácz Farkas u. 19. szám alatti telek értékesítésére (15.sz. testületi 

napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

13. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás öntözőcső fektetésére (16.sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

14. Előterjesztés termőföldek haszonbérbe adásáról (17.sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

15. Beszámoló a 2017-ben tervezett beruházási, felújítási munkákról. (18.sz. testületi 

napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

16. Előterjesztés a DAHUT Társulási Megállapodással kapcsolatosan. (20.sz. testületi 

napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

17. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására. 

(21.sz. testületi napirend) 

Előadó: igazgatási irodavezető 

18. Előterjesztés területhasználatra vonatkozó pályázati felhívások kiírásáról. (22.sz. 

testületi napirend) 

Előadó: polgármester 
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19. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról. (23.sz. testületi napirend) 

Előadó: polgármester 

20. Előterjesztés a központi orvosi ügyelet átszervezésére (2.sz. testületi napirend) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

21. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2017. I. – III. negyedévi 

működéséről  

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

22. Előterjesztés információs táblák megszüntetésével kapcsolatosan 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  

23. Járóbeteg-ellátó Centrum kérelme  

Előadó: elnök 

24. A Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kérelméhez kapcsolódó 

előterjesztés 

Előadó: elnök 

25. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete és a Hajdúszoboszlói Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat kérelmére 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

26. A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ kérelme 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

1. napirend 
 

Előterjesztés a 2018. évi közös városi turisztikai marketing kampány támogatására. 

 

Marosi György Csongor: 

Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság egyhangúan javasolta elfogadásra. 

 

Medgyesi Szilvia: 

Az idei évben már volt egy ilyen kampány. Az őszi időszakban egyeztettünk a turisztikai 

szolgáltatókkal, akik jelezték csatlakozási szándékukat. A folyamatos egyeztetések során 

finomítottuk a kampány összetételét. Reméljük, hogy az erős kampánynak köszönhetően a 

következő év is sikeres lesz. 

 

Bárdos Ilona: 

Szabó Marianna kérdésére válaszolva: 40-50 millió Ft költségvetési tartaléka van a városnak 

az előző évi pénzmaradvánnyal együtt. 

 

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

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, 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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220/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft részére 12.000.000.- Ft 

összeget biztosítson a költségvetési tartalék sorából a 2018. évi közös városi marketing 

kampány megvalósításához. A támogatási keretet a Hajdúszoboszlói Turisztikai 

Nonprofit Kft, a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság jóváhagyásával használja fel, a 

felhasználásról beszámol. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. november 23. 

 

2. napirend 
 

Előterjesztés VI. és IX. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésének bővítéséről, 

valamint az I. és a IX. körzet alapellátási szerződés kiegészítéséről. 

 

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

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, 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:  

 

221/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az 

alábbiakat: 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Total 

Medical Care Kft. ügyvezetője, Dr. Fucskó Csilla (szül: Debrecen, 1981.05.18. an: Gál 

Irma Juliánna)  valamint a IX. számú háziorvosi körzet ellátó orvosa és a MINEA-

MED Kft. ügyvezetője, Dr. Kovács Petronella (szül: Debrecen, 1980.07.17. an: Gombos 

Erika) valamint a VI. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátó orvosa, egymást 

helyettesítő orvosként lássák el feladatukat. Ezzel egyidejűleg az érvényben lévő 

feladat-ellátási szerződésük 3. számú melléklete kiegészüljön a meglévő helyettesek 

mellett, egymást helyettesítő orvosokként.  

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2017. (IX.07.) számú 

Kt. határozat az alábbiakkal kiegészül: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Megbízó, 

megbízza az I. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi alapfeladat ellátásával a 

SANS-HELP-MED Kft.-t mint egészségügyi szolgáltatót, (székhely: 4032 Debrecen, 

Tarján u. 128. Cg: 09-09-028987 telephely: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3.) 

Megbízottat, ahol a feladat ellátó orvosa Dr. Székelyné Dr. Bereczki Beáta (szül: 

Nyíregyháza, 1976.12.30. an: Nyisztor Erzsébet Zsuzsanna). A felek között létrejött 

egészségügyi feladat-ellátási szerződés kelte 2017. szeptember 12. száma:16782-2/2017. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2017. (V. 18.) számú 

határozatának 4. ) pontja az alábbiakkal kiegészül: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a IX. számú háziorvosi 

körzet egészségügyi alapfeladatainak ellátására, 2018. január 01-től a Total Medical 

Care Kft.-t mint egészségügyi szolgáltatót (Cg: 09-09-026834 Adószáma: 25167067-1-

09, székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Koch Róbert u. 23. Telephelye: 4200 

Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3.) bízza meg.  A Total Medical Care Kft. ügyvezetője és 
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feladat-ellátó orvosa Dr. Fucskó Csilla (sz: szül: Debrecen, 1981.05.18. an: Gál Irma 

Juliánna) háziorvos. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. november 23. 

 

3. napirend 

 

Előterjesztés Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 

biztosításáról szóló pályázat benyújtására. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

Polgármesteri engedéllyel a pályázat benyújtásra került, de visszahívható. Pénzügyi forrás és 

szakemberek képzése is szükséges hozzá. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A szakbizottság támogatta az összeg biztosítását. 

 

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

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, 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:  

 

222/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy támogassa a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek 

biztosítására, és programjainak támogatására a KAB-KEF-17-B-26095 jelű pályázat 

benyújtását, valamint a 102.200.-Ft önerőt- melyből 50.000.-Ft készpénz- biztosítja a 

város 2017. évi költségvetés pályázatok tartaléka terhére.  

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. november 23. 

 

4. napirend 
 

Előterjesztés a Hősök terén található támfal végleges dekorációjának megoldásáról. 

 

Marosi György Csongor: 

4 millió Ft-ot kell pluszban a költségvetésben biztosítani. Alpolgármester Úr javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat kössön szerződést Medgyessy-Kovács Gyula 

festőművésszel a támfal végleges rendbetételére. Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság 

egyhangúan javasolta elfogadásra. Az ülésen elhangzott, hogy a támfal díszítés bírni fogja az 

időjárás viszontagságait. A vandalizmus megfékezésére a kamerák állnak rendelkezésre.  

Harsányi István javaslatára válaszolva: már ki lettek javítva a hibás burkolat elemek. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Aktualizálásra került-e a korábbi szerződés–tervezet. Milyen ütemezésben kerül sor ennek az 

összegnek a kifizetése? Van-e garancia arra, hogy a végösszeg is ennyi marad és nem növekszik 

meg az áfa tartalommal? 
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Varga Imre: 

A szerződést aktualizáljuk és az ütemezés datumait a munka végrehajtására is meghatározzuk. 

is. A végösszeg kifizetésére a munka elvégzése során kerülne sor. 

 

Orosz János József: 

2019. márciusig meg kell csinálni. 

 

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

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, 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:  
 

223/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy támogassa a Hősök tere átalakítsa során kialakított támfal művészi 

kivitelű, a város múltjára, jelenére, az itt élők környezetre jellemző pusztai foglalkozások 

bemutatására is emlékező úgynevezett pannó-festmény elkészítését és az ehhez korábban 

elkülönített 16 MFt összeghez további 4 MFt-ot csoportosítson át, azaz összesen 20 MFt-

os keretösszeget biztosítson a pannó kialakítására, a város költségvetésében. 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. november 23. 
 

5. napirend 
 

Előterjesztés Nemzeti Ovi - Sport Program keretében pályázat benyújtására. 
 

Varga Imre: 

Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsági ülésen felvetődött kérdésre azt a tájékoztatást kaptam, 

hogy van-e elég a Rákóczi utcai óvodában. Általános képesség fejlesztésére alkalmas terület 

lesz korláttal, labdafogó hálóval, megvilágítással. Az önrész az előkészítő munkálatokra is 

elegendő. 
 

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

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, 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:  
 

224/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület  

 pályázatot nyújtson be az Ovi - Sport Közhasznú Alapítványhoz a Nemzeti Ovi - 

Sport Program pályázat keretében három ovi sportpálya megépítésére. A 

helyszínek Hajdúszoboszló Törökdomb u. 11, Rákóczi u 84, Hőforrás u. 145.   

 a megépíteni kívánt ovi sportpályák beruházási költségének önrészét és az 

előkészítés tervezett költségeit, maximum 15 Millió forintot, a költségvetési 

tartalék terhére elkülönítse, sikeres pályázat esetén kifizesse. 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. november 23. 
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6. napirend 
 

Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról. 
 

Antalné Tardi Irén: 

Az alapvető élelmiszerárak jelentősebb mértékben emelkedtek, mint amennyi emelést 

beterveztek. 
 

Lőrincz László: 

A nyersanyag normák következő évi meghatározásánál az intézmények tesznek javaslatot. A 

javaslatuktól nem kívántunk eltérni. 
 

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

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, 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:  
 

225/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület az intézmények tekintetében 2018. évre az alábbi nyersanyagnormákat 

és térítési díjakat állapítson meg. 

 
Intézmény 2018. évi nyersanyagnorma 

(Ft) 

2018. évi térítési díj (Ft) 

Bölcsőde 377 479 

Óvodák 412 523 

Ált. iskola 

          7-10 év 

        10-14 év 

Középiskolai ebéd 14-18 év 

 

414 

438 

310 

 

525 

556 

394 

Kollégiumi ellátás 706 897 

Szociális étkezés 331  

 

Intézmény 2018. évi 

nyersanyagnorma (Ft) 

2018. évi térítési díj rezsivel (Ft) 

Vásárolt közszolgáltatás: 

- Éltes Mátyás Ált. Iskola 

- Speciális étkezés 

óvoda: csak ebéd 

- Speciális étkezés 

iskola 7-10 év csak ebéd 

iskola 10-14 év csak ebéd 

- Speciális étkezés 

középiskolai ebéd 

 

546 

 

443 

 

582 

651 

 

720 

 

 

1.575 

 

845 

 

845 

965 

 

1.000 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. november 23. 

7. napirend 
 

Előterjesztés 0197/17 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról. 

 

Orosz János József: 

Ez a terület vasútátalakításhoz szükséges munkaterület. 
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Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, 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:  

 

226/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló külterületén található 0197/17 

hrsz-ú önkormányzati út területéből a Roden Mérnöki Iroda Kft, által készített Ko-

48/2014 számú kisajátítási vázrajz szerint 60 m2 nagyságú terület kisajátításához a 

Magyar Állam részére a NIF Zrt. vagyonkezelői joga mellett. A kártalanítási összeg 

34.460,-Ft (391,-Ft/m2). A kártalanítási összeget megegyezés esetén, a kisajátítást 

helyettesítő adás-vételi szerződés aláírásától számított 60 napon belül fizetik meg az 

önkormányzat részére.  

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. november 23. 

 

8. napirend 
 

Előterjesztés Árpád zug tulajdonjog rendezésére 

 

Orosz János József: 

A lakosság felajánlotta ezt a területet, hogy egy zug nyíljon. A zug bővítésekor nem rendezett, 

magántulajdonban lévő közterületként funkcionáló ingatlanok örökösei kérik, hogy a város 

vegye meg az ingatlanukat. Még három tulajdonos várható ilyen kéréssel. 

Bényei Sándor kérdésére válaszolva: Nem tudom, hogy hogy a megállapodás szóban történt-e. 

A hagyatéki eljárás során derült ki, hogy nem lett rendezve a tulajdonjog.   

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Bényei Sándor kérdésére válaszolva: Nem lehetséges az elbirtoklás, mert osztatlan közös 

tulajdonban van. 

 

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

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, 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:  

 

227/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Árpád zugban található 4987/1 

hrsz-ú, közterület megnevezésű ingatlanban Tóth Gyula és Gálné Tóth Emma 2/24-2/24-

ed tulajdoni hányadának összesen 90.000,-Ft vételáron történő megvásárlásához. A 

vásárlás a költségvetési tartalék terhére történik.  

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. november 23. 
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9. napirend 

 

Előterjesztés Gábor Áron u. 53. szám alatti ingatlan értékesítésére. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Szerettem volna a vagyonregiszterből megtudni, hogy melyek az önkormányzati területek. 

  

Orosz János József: 

Szabó Marianna kérdésére válaszolva: a Kastély panzió tulajdonosa venné meg ezt a területet. 

Építésre nem igazán alkalmas. 

 

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

 

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

Harsányi István, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) és 1 tartózkodás mellett 

(Antalné Tardi Irén) ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 

7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

228/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, hozzájárulását adja a 

Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 53. szám alatti 3036 hrsz-ú 598 m2 nagyságú beépítetlen 

terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez a Szoboszlói Kastély Panzió Kft. (ügyvezető: 

Nádasdiné Kasza Anita) részére bruttó 15.494.000,-Ft eladási áron. Vevő a vételárat egy 

összegben, az adásvételi szerződés aláírásakor fizeti meg eladó részére.  

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. november 23. 

 

10. napirend 

 

Előterjesztés Gábor Áron u. 45. szám alatti ingatlan értékesítésére. 

 

Lőrincz László: 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: ennek az ingatlannak az értékesítésénél nem merült 

fel áfa, mert felülépítmény van rajta. 

 

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

 

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

Harsányi István, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) és 1 tartózkodás mellett 

(Antalné Tardi Irén) ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 

7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

229/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 45. szám alatti 

3059 hrsz-ú ingatlanban lévő 147/352-ed tulajdoni hányad értékesítéséhez Borbélyné 

Sipos Ibolya és Borbély Lajos részén 7.120.000,-Ft eladási áron. Ezzel egyidejűleg 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata hozzájárulását adja a 34058/2 hrsz-ú 66 m2 

területű, valamint a 3061 hrsz-ú ingatlanból a Damjanich utca szélesítéséh szükséges 
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ingatlanrész (cca. 40 m2) 24.897,-Ft egységáron történő megvásárlásához. A megosztási 

vázrajz elkészítése a kérelmező feladata és költsége.  

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. november 23. 

 

11. napirend 

 

Előterjesztés Rácz Farkas u. 19. szám alatti telek értékesítésére 

 

Orosz János József: 

A bizottság egy korábbi ülésén levette napirendről a telek értékesítését, mert a ház tulajdonosa 

által felajánlott vételi árat alacsonynak vélte. A szakértő 1.900.000,-Ft vételárat állapított meg. 

Ezen az áron valószínűleg nem fogják megvenni a telket. Több ilyen rendezetlen telek is van. 

Jegyző Úr azért a reális szakértői árat javasolja a korrupció gyanújának elkerülése végett. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 0 igen szavazattal és 3 ellenszavazattal (Képíró Ákos, Marosi György 

Csongor, Szabó Marianna) 4 tartózkodás mellett (Antalné Tardi Irén, Orosz János József, 

Harsányi István, Kolozsvári Csaba) nem fogadta el a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 

7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

230/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága nem támogatja, hogy a 

Képviselő-testület hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Rácz F. u. 9. szám alatti 6963 

hrsz-ú ingatlan földterületének 1.900.000,-Ft eladási áron történő értékesítéséhez  az 

ingatlanon lévő lakóépület tulajdonosa, Marinka Lászlóné számára.  
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. november 23. 

 

12. napirend 

 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás öntözőcső fektetésére 

 

Kovács Károly: 

Az előterjesztésből nem derül ki egyértelműen az, hogy a szoboszlói gazdák is vehetnek majd 

a vezetékről vizet? 

 

Szabóné Szabó Mária: 

A szoboszlói területen is van ennek a szövetkezetnek érdekeltsége. Gondolom, hogy aki ebben 

a pályázatban részt vett, annak van érdekeltsége Szoboszló igazgatás területén öntözni. 

 

Marosi György Csongor: 

Javaslom, hogy a döntést halasszuk el, gyűjtsünk be további információt a beruházással 

kapcsolatban. A határidő január 31. 

A tulajdonosi hozzájárulás öntözőcső fektetésére előterjesztéssel kapcsolatosan az alábbi 

határozati javaslatot terjesztem elő: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az öntözőcső fektetésére 

irányuló beruházással kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásáról szóló döntését elnapolja az 

ahhoz szükséges további információ begyűjtéséig. 
 

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

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 7 fő 

vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak és a módosító határozati javaslat alapján - a 

következő határozatot hozta:  
 

231/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az öntözőcső 

fektetésére irányuló beruházással kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásáról szóló döntését 

elnapolja az ahhoz szükséges további információ begyűjtéséig. 
 

Felelős:  gazdasági irodavezető 

Határidő:  2018. január 31. 
 

13. napirend 
 

Előterjesztés termőföldek haszonbérbe adásáról 
 

Kovács Károly: 

A szántóra van jelentkező. A nádasra nem jár támogatás, ezért nem nagyon kell senkinek. 
 

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

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, 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:  
 

232/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület öt év bérleti időre haszonbérbe meghirdesse az alábbiszántó, nádas 

művelési ágú ingatlanokat a feltüntetett licitálási alapár mellett. 
 

Sorszám Hrsz Művelési ág, 

min. o. 

Ak érték Terület (m2) Bérleti díj 

Ft/év 

1. 099/2 szántó, 2 67,05 19268 189.690,- 

2. 0357 nádas, 3 

gyep (rét) 6 

25,94 

0,80 

57651 

   4216 

Össz: 61867 

50.000,- 

3. 0359/2 nádas 3 

rét 

kivett: árok 

szántó 4 

0,86 

0,46 

0 

5,68 

179681 

2441 

15951 

3120 

201193 

100.000,- 

A licitálás jogát az a pályázó nyeri el, aki a licitáláson a legmagasabb bérleti díjra tesz 

ajánlatot. 

A licitálás során kialakult haszonbérleti díjak a 2018. évre vonatkoznak, ezt követően a 

bérleti díj minden évben megemelkedik a KSH által hivatalosan az előző évre közzétett 

fogyasztói árindex mértékével. 
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Amennyiben a szerződés lejárati ideje előtt bérbeadáson kívül más szándéka van a 

termőföldekkel az Önkormányzatnak, úgy az adott gazdasági év végével felmondja a 

szerződést. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. november 23. 

 

14. napirend 

 

Beszámoló a 2017-ben tervezett beruházási, felújítási munkákról. 

 

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

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, 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:  

 

233/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a 2017. évi beruházásokról és felújításokról készült beszámoló elfogadását. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. november 23. 

 

15. napirend 

 

Előterjesztés a DAHUT Társulási Megállapodással kapcsolatosan. 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A képviselő-testület már korábban kinyilvánította csatlakozási szándékát. Az idei társulási 

megállapodásban 500.000 Ft működési hozzájárulási költséget kell megfizetni. December 

elején döntenek a jövő éviről.  Egy korábbi határozat alapján a jegyző jelöl ki egy hivatali 

dolgozót, aki képviseli az önkormányzatot a társulási üléseken. A kormányhivatal jelezte, hogy 

a határozat nem felel meg az előírásoknak, mindenképp képviselőt kell választani. 

 

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

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, 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:  

 

234/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja, hogy a 

Képviselő-testület 

 az előterjesztés mellékletét képező, a Debreceni Agglomeráció 

Hulladékgazdálkodási Társulás Módosításokkal Egységes Szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodás rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismerje és 

biztosítsa a megállapodásban rögzített vagyoni hozzájárulást. 



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

 

14 

 2018. év vonatkozásában a társulás működési költségeihez - lakosságszám 

arányban - történő hozzájárulás összegét a 2018. évi városi költségvetésében 

biztosítsa, és vállalja annak a Tanács Számlájára történő átutalását legkésőbb 

április 30-ig. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. november 23. 

 

16. napirend 

 

Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására. 

 

Dr. Sléder Tamás: 

A kormány a helyi adó rendelet módosítása során a reklámhordozókra is kiterjesztette az 

építményadó hatályát. Sok a bizonytalanság a tárgyi hatályában. A legmagasabb adómértékre 

teszünk javaslatot, mivel a nagyobb városok is a legmagasabb összeget határozták meg. Nem 

határozunk meg mentességet. A célunk, hogy a városkép szebb legyen. Arról, hogy kinek a 

tulajdonában van a plakát, nincs közhiteles nyilvántartás.  

A vasútépítés kapcsán jelentősen megnövekedett az adómentes éjszakák száma, ami a 

vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik. Ezért tisztázni szerettem volna a szállodai 

nyilvántartásokat. Kiderült, hogy néhány helyen nem igazán értették, milyen adatot kell 

nyilvántartani.  A jelenleg vezetett nyilvántartások rendszerleírásának pontosítására teszünk 

javaslatot. A nagyobb szálláshelyeket érintően egy törvényjavaslat jelent meg, miszerint 2019. 

január 1-től egy felhő alapú kötelező szoftver kell a szállásadóknak használni, melyet a Nemzeti 

Turisztikai Adatszolgáltató Központ fog kezelni. A cél jobban és azonnali rálátás egyes 

szerveknek. Ez a 6 szoba 12 fő feletti szálláshelyeket érinti, melybe beleesnek egyes egyéb 

szálláshelyek is. 

 

Marosi György Csongor: 

Jelenleg a területhasználati szerződések a régi tulajdonosokkal vannak megkötve, nem lettek 

módosítva a tulajdonoscserével. Honnan tudjuk, kit kell adóztatni? 
 

Dr. Sléder Tamás: 

Adóeljárásban kiderítjük. Jelenleg azt tudjuk, ki értékesítette a plakátokat. Tudtommal nincs 

Szoboszlón óriásplakát. 

A fő cél nem az adóbevétel növelése. A bárányhimlő elleni ingyenes oltásprogramot szeretnénk 

támogatni.  

 

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

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, 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:  

 

235/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletet módosító 

rendelet-tervezet elfogadását 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. november 23. 
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17. napirend 
 

Előterjesztés területhasználatra vonatkozó pályázati felhívások kiírásáról. 
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsági ülésen több módosító javaslat is született. Az egyik 

az, hogy ne legyen konkrét terület lehatárolás, de a pályázóktól kérjük be az igényüket a 

területre vonatkozóan. A pályázati tájékoztatóból kikerül az a rész, hogy a bérbeadó nem 

zárkózik el a kerítés létesítésétől, a vagyonvédelmet a bérlőnek kell megoldania. A gasztro-tér 

vonatkozásában a bérlőnek korlátoznia kell a kulturális, szórakoztató, zenés szolgáltatásait a 

városi rendezvények idejére.  
 

Orosz János József: 

Egyes szolgáltatásoknál munkavédelmi terület is van előírva. Ezért is szükséges az előzetes 

felmérés. 

 

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

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba) 2 tartózkodás mellett (Képíró Ákos, 

Szabó Marianna) ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 7 fő 

vett részt) és - az előterjesztésben és a módosító javaslatokban foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  
 

62017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a gasztro-tér, illetve a szórakoztató- és mutatványos tér hasznosítására 

vonatkozó pályázati felhívás elfogadását az alábbi módosításokkal: 

 a pályázatokban a bérbeadó részéről nincs konkrét terület lehatárolás, 

 a pályázók jelezzék igényüket a területre vonatkozóan  

 a pályázati tájékoztatóból kikerül az a rész, hogy a bérbeadó nem zárkózik el a 

kerítés létesítésétől,  

 A gasztro-tér pályázatba bekerül, hogy a bérlőnek korlátoznia kell a kulturális, 

szórakoztató, zenés szolgáltatásait a városi rendezvények idejére.  

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. november 23. 
 

18. napirend 
 

Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról. 
 

Dr. Sléder Tamás: 

A megnyert pályázatokból a kerékpárra vonatkozót tudjuk elindítani, a Zöld város és a Bocskai 

Múzeumot érintő pályázat a következő évre csúszik. 

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

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, 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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237/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület elfogadja 2017. évi közbeszerzési tervet a 7-8. számú közbeszerzésekkel 

kiegészítve az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. november 23. 

 

19. napirend 
 

Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2017. I. – III. negyedévi 

működéséről 
 

Kocsis Tibor: 

Teljesített kilométer az elmúlt év hasonló időszakához képest csökkent. A támogatási igény is 

csökkenő tendenciát mutat. Csökkent az utasszám, menetjegy bevétel, bérletes forgalom. Közel 

400.000 Ft-os árbevétel elmaradás keletkezett. 1.200.000 Ft költségmegtakarítás, ebből 

adódóan 100.000 Ft támogatáscsökkenés volt az elmúlt időszakhoz képest. 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: a kimutatásaz ideiglenes járattal kapcsolatos 

költségeket is tartalmazza. 
 

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

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, 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:  

 

238/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az Észak-

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

negyedévben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás tájékoztatójában 

foglaltakat tudomásul veszi. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

20. napirend 
 

Előterjesztés információs táblák megszüntetésével kapcsolatosan 

 

Marosi György Csongor: 

A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsági ülésen módosító javaslat született. A megszüntetett 

táblák helyett 2 darab tájékoztató térkép fog kikerülni. 
 

 

Máté Lajos: 

Már van a városban 3 ilyen térkép. A táblák idejétmúltak, nincs rájuk szükség. 
 

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

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 



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

 

17 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 7 fő 

vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  
 

239/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az alábbi 

információs táblák elbontását: 

1./ Polgármesteri Hivatal előtt, 

 2./ Hősök tere 9. szám előtt, 

 3./ Hősök tere 21. szám előtt, 

 4./ Kálvin tér 3 db tábla, 

 5./ Dózsa György utca 10. szám előtt, 

 6./ Bocskai utca 5. szám előtt, 

 7./ Hőgyes utca 5. szám előtt, 

 8./ Rákóczi utca 57. szám előtt, 

 9./ Városi piac előtt, 

 10./ Szilfákalja út, Egészségház előtt, 

 11./ Szilfákalja út, Művelődési Központ előtt, 

 12./ Szilfákalja út, Bocskai ABC előtt, 

 13./ Szilfákalja út 45. szám előtt, 

 14./ Szilfákalja út COOP Áruház előtt, 

 15./ Hőforrás utca Admirális Étterem és Panzió előtt 2 db, 

 16./ Mátyás király sétány eleje, 

17./ József Attila utca 2 db tábla /az egyik a Debreceni útfélen található/, 

 18./ Fürdő utca Buszpályaudvar környéke 2 db tábla, 

 19./ Debreceni útfél 1 db tábla, 

 20./ Ady Endre utca 74. szám előtt 

21./ Böszörményi út 3 db tábla. 

A táblák elbontásával a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.-t (4200 Hajdúszoboszló, Nyugati 

sor 5.) bízza meg. A bontás költségét 150.000,-Ft + ÁFA összeget a 2017. évi költségvetés 

9. számú mellékletének 33. sorának „Utcanévtáblák pótlása + információs táblák” terhére 

biztosítja. A megszüntetett táblák helyett 2 darab információs térkép kerül kihelyezésre. 
 

Felelős:    jegyző 

Határidő: 2017. december 31.  
 

21. napirend 
 

Előterjesztés a központi orvosi ügyelet átszervezéséről 
 

Kunkliné Dede Erika: 

A szakbizottság egy módosító határozatot fogadott el. A kiszervezést támogatja és a 

közbeszerzési eljárás megindítását javasolja. A jelenleg működésben lévő orvosi ügyelet 

tevékenységében kell lépéseket tenni. A közbeszerzési eljárás befejeződésével lehet 

eredményeket tudni, hogy a most működő ügyelet egy átszervezéssel működtethető-e mindenki 

megelégedésére. 

Marosi György Csongor kérdésére válaszolva: a szakbizottság a legközelebbi ülésére kért egy 

költségvetést a pénzügyi forrás meghatározásához. 
 

Marosi György Csongor: 

Az egyeztetés során az a javaslat született, hogy a Képviselő-testület kér egy közbeszerzési 

eljárást a kiszervezéshez. Amig nem születik eredmény a mostani állapotokat eredeti formában 

hagyja. A közbeszerzési eljárás végén -ha azt látjuk, hogy többletköltségbe kerül, vagy nem 
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tudja olyan színvonalon biztosítani az alapellátást-, akkor többletforrást rendelünk a mostani 

állapotok átszervezéséhez.  
 

Máté Lajos: 

A háziorvosoknak kötelező lenne ügyelni, de inkább kifizeti az ügyeleti díj különbözetét, hogy 

helyette ügyeljen. 
 

Dr. Sóvágó László: 

Nem látok lehetőséget a pénzügyi keret mostani lehetőségére. Ki kell írni a közbeszerzést, 

melynek eredményéből láthatjuk majd, hogy a pályázó mit mennyiért vállal. Ezt követően lesz 

lehetőségünk mérlegelni. 

 

Dr. Varga Tamás: 

Úgy gondolom, hogy megteremtettük a feltételeket a háziorvosi ügyeleti szolgálathoz. Aki erre 

a pályára megy, vállalnia kell ezt a feladatot. Az egészségügyi államtitkár is kijelentette, hogy 

alapállás szerint a háziorvosnak ügyelnie kell. 2008-ban indult be a szolgálat. A 

kényszerhelyzet miatt az első határozati javaslatot támogatnám azzal kiegészítéssel, amiket a 

szakbizottság megfogalmazott. bizottság  

 

Máté Lajos: 

A háziorvosok a praxist elnyerésekor szolgáltatási szerződést kötnek, mely tartalmazza a 

kötelező orvosi ügyeletet. 

 

Szabó Marianna: 

A mentős telefonos szolgálattól azt a tájékoztatást kaptam, hogy törvényi előírás szerint a 

szállodáknak szerződést kell kötniük egy háziorvossal, aki sürgős esetben kijön ellátni a 

beteget. Ekkora vendégszámhoz képest a 2000 fős betegszámot nem tartom soknak. 

 

Dr. Varga Tamás: 

2016-ban az ügyeletben ellátott betegek száma óránként 1,2.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Nem a kiszervezést támogatom. A szerződést teljesítenie kell. Egy héten egy 12 órás ügyeletet 

és havonta egy szüneti vagy ünnepnapot kell ügyelni. A 9-ből 7-en megbíztak valakit maguk 

helyett. Nem gondolom, hogy egy profitorientált céget bízunk meg ennek a feladatnak az 

ellátásában, akkor több orvos fog rendelkezésre állni és magasabb színvonalon látják el a 

feladatot ugyanolyan költségen. 
 

Dr. Sóvágó László: 

Tájékozódjunk arról, hogy ki lehet-e szervezni. A döntést elnapoljuk a pályázat lefolytatásáig. 

 

Marosi György Csongor: 

A központi orvosi ügyelet átszervezéséről szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi 

határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja, hogy támogassa a 

Képviselő- testület az egészségügyi alapellátás keretében működő kistérségi központi orvosi 

ügyelet külső egészségügyi szolgáltatóhoz történő kiszervezésének közbeszerzési eljárásának 

2018. június 30-ig történő lefolytatását és a kiszervezésről a közbeszerzési eljárás lezárulásáig 

és annak eredménye függvényében döntsön a későbbiekben.  
 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
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A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 7 fő 

vett részt) és - az előterjesztésben és a módosító javaslatban foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

240/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja, hogy 

támogassa a Képviselő-testület az egészségügyi alapellátás keretében működő kistérségi 

központi orvosi ügyelet külső egészségügyi szolgáltatóhoz történő kiszervezésének 

közbeszerzési eljárásának 2018. június 30-ig történő lefolytatását és a kiszervezésről a 

közbeszerzési eljárás lezárulásáig és annak eredménye függvényében döntsön a 

későbbiekben.  
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. november 23. 

 

22. napirend 
 

Járóbeteg-ellátó Centrum kérelme 
 

Marosi György Csongor: 

Javaslom a javítási munkálatok teljes befejezése érdekében a kérelem támogatását. 

 

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

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, 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:  

 

241/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján 400.000 Ft támogatást nyújt a Járóbeteg-ellátó 

Centrum részére a tetőfelújítás során felmerült további szükséges munkálatok 

elvégzéséhez 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet 1. 

számú mellékletének 11/ÖK „Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére” 

sorának terhére. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. december 7. 

 

23. napirend 
 

A Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kérelméhez kapcsolódó 

előterjesztés 

 

Marosi György Csongor:  

A KLIK nyilatkozott az elvi támogatásáról. Javaslom a korábban felmerült 500.000 Ft 

támogatást a kondipark beruházáshoz eszközvásárlás céljára. 
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Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, 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:  
 

242/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján 500.000 Ft támogatást nyújt a KLIK Berettyóújfalui 

Tankerületi Központ részére a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

kondipark beruházásához eszközbeszerzés céljára a 2/2017. (I.19.) önkormányzati 

rendelet 1. számú mellékletének 12/ÖK „Civil Szervezetek és intézmények támogatása” 

sorának terhére. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. december 7. 

 

24. napirend 
 

Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete és a Hajdúszoboszlói Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat kérelmére 

 

Marosi György Csongor ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a Magyar Vöröskereszt 

Területi Szervezet támogatására vonatkozó határozati javaslatot. 
 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, 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:  
 

243/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján 100.000 Ft támogatást nyújt a Magyar Vöröskereszt 

Területi Szervezete részére a „Gyermek Karácsony” rendezvényre és ajándékcsomag 

készítéséhez a 2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének 12/ÖK 

„Civil Szervezetek és intézmények támogatása” sorának terhére. 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. december 7. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a Hajdúszoboszlói Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat támogatására vonatkozó határozati javaslatot. 
 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, 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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244/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján 100.000 Ft támogatást nyújt a Hajdúszoboszlói Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat részére a 2017. december 2-án tartandó mikulás, karácsonyi 

ünnepség megrendezéséhez a 2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet 1. számú 

mellékletének 12/ÖK „Civil Szervezetek és intézmények támogatása” sorának terhére. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. december 7. 

 

Marosi György Csongor: 

Az év végére való tekintettel annak érdekében, hogy a bizottsági keret fel legyen használva 

javaslom, hogy a Civil Szervezetek és intézmények támogatása keret és az Önálló 

lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére elkülönített keret pénzmaradványait vonjuk össze. 

 

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

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 7 fő 

vett részt) és – a határozati javaslatban foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  
 

245/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján támogatja a 2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet 1. 

számú mellékletének 11/ÖK „Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére” során 

megmaradt összeg átcsoportosítását a 12/ÖK „Civil Szervezetek és intézmények 

támogatása” keret sorára.  

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

  

25. napirend 

 

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ kérelme 

 

Marosi György Csongor ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Marosi György Csongor: 

Az iroda az intézmény folytatott egyeztetés alapján 1 millió Ft támogatást javasol.  

 

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

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

Harsányi István, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) és 1 tartózkodás mellett 

(Antalné Tardi Irén) 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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246/2017. (XI.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján 1.000.000,-Ft támogatást nyújt a Hajdúszoboszlói 

Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ részére a Gondozási Központ 

álmennyezetének készítésére a 2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet 1. számú 

mellékletének 12/ÖK „Civil Szervezetek és intézmények támogatása” keret terhére. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. december 7. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottsági elnök 1603 órakor az ülést bezárta. 
 

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

november 23-i üléséről készített jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 

 

K.m.f 

 
 

Marosi György Csongor     Orosz János József 

                    bizottsági elnök                        bizottsági elnök-helyettes 

 

Fehér Adrienn 

 jegyzőkönyvvezető 


