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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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba 

- a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsági tagok (aki nem tagja a Gazdasági 

Bizottságnak): Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly 

- képviselő, aki nem tagja a bizottságnak: Jónás Kálmán 

- a Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Korpos Szabolcs mb. jegyző, Lőrincz 

László gazdasági irodavezető, Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-

helyettes, Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, Szabóné 

Szabó Mária ügyintéző 

- további meghívottak: Nyéki István Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 

vezérigazgató, Czeglédi Gyula Hungarospa Zrt. vezérigazgató, Medgyesi Szilvia 

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője 

- jegyzőkönyvvezető: Fehér Adrienn 

 

Marosi György Csongor: 

Megállapítom, hogy a bizottság (7 fő) határozatképes. Juhász Géza és Szabó Marianna nem tud 

részt venni az ülésen. A kiküldött napirendi pontokhoz érkezett egy előterjesztés a szünidei 

gyermekétkeztetés biztosításáról és egy egyéni képviselői indítvány a polgárőrség 

támogatásáról. Az előterjesztések elektronikusan kiküldésre kerültek.  

 

Az elnök szavazásra bocsátotta a szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról szóló előterjesztés 

napirendre vételét. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés napirendre vételét. (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt). 

 

62/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a szünidei 

gyermekétkeztetés biztosításáról szóló előterjesztés napirendre vételét. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta a polgárőrség támogatásáról szóló képviselői indítvány 

napirendre vételét. 

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró 

Ákos), 1 ellenszavazat (Antalné Tardi Irén) és 3 tartózkodás (Marosi György Csongor elnök, 

Orosz János József, Kolozsvári Csaba) mellett nem fogadta el az előterjesztés napirendre 

vételét. (a döntéshozatalban 7 fő vett részt). 

 

63/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága nem fogadta el 

elfogadta a polgárőrség támogatásáról szóló képviselői indítvány napirendre vételét. 
 

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

napirendet. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 
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ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatokat. (a döntéshozatalban 7 fő 

vett részt). 
 

64/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a napirendi 

javaslatokat. 

 

Napirendi javaslat: 

A képviselő-testület 2017. április 20-i ülés anyagának véleményezése: 

1. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi 

tevékenységeiről (1. sz. testületi előterjesztés): 

a) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 

b) Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 

c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 

Előadó: vezérigazgatók, ügyvezető 

2. Előterjesztés a 2017. évi költségvetési keretből történő támogatási kérelem 

jóváhagyására a Reiseagentur Salamon részére. (2. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: ügyvezető 

3. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2016. évi végrehajtásáról. (3. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: belső ellenőrzési vezető, megbízott jegyző 

4. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására. (4. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

5. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. (5. sz. 

testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

6. Javaslat az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására. (8. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: megbízott jegyző 

7. Előterjesztés múzeumi pályázat önrészéről. (9. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

8. Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára. (11. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

9. Előterjesztés a 7801/1 hrsz-ú, 7801/4 hrsz-ú és 10123/5 hrsz-ú ingatlanok 

önkormányzati tulajdonba vételére. (12. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

10. Előterjesztés elvi hozzájárulás Deep Fibre Kábeltelevíziós hálózat optikai 

összekötéséhez. (13. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

11. Előterjesztés öntözőtelep létesítéséről. (14. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

12. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás MOL árjelző totemoszlop cseréjének építési 

munkáihoz. (15. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

13. Előterjesztés pályázat benyújtására – Gábor Áron utca felújítása tárgyában. (16. sz. 

testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

14. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc városfejlesztési tervről. (17. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: polgármester 
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15. Előterjesztés javadalmazásokról (19. sz. testületi előterjesztés): 

a) Előterjesztés köztisztviselők, cégvezetők javadalmazásáról. 

Előadó: polgármester 

b) Előterjesztés a 2017. április 19-i Gazdasági Bizottság-i ülés határozata szerint. 

Előadó: bizottsági elnök 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

16. Előterjesztés a költségvetési szervek nyilatkozata, minősítése a belső kontrollok 

működéséről 

Előadó: belső ellenőr 

17. Előterjesztés a kiemelt városi programokra támogatások odaítélésének, a támogatások 

felhasználásának, elszámolásának ellenőrzéséről. 

Előadó: belső ellenőr 

18. Előterjesztés a kifizetések szabályszerűségi ellenőrzéséről. 

Előadó: belső ellenőr 

19. Az önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 

támogatások és központosított előirányzatok elszámolásának vizsgálatáról. 

Előadó: belső ellenőr 

20. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ felújítási kérelmével kapcsolatosan 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

21. Előterjesztés belterületi utak kátyúzásáról 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

22. Előterjesztés útfenntartási keretből történő feladatok elvégzésével kapcsolatosan 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

23. Előterjesztés szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról szóló előterjesztés 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

1. napirend 
 

Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2016. évi 

tevékenységeiről 

a.) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 

 

Nyéki István: 

Az eredménykimutatást a könyvvizsgáló auditálta, a jelentést a felügyelő bizottság 

megtárgyalta. Az üzleti tervben szereplő eredményt felülmúlva zártunk. A gazdálkodás stabil 

volt. 1.480 MFt-os árbevétel mellett 17,8 MFt-os adózott eredményt értünk el, mely a 

nonprofitságunknak megfelelő eredmény. A beruházásokat, fejlesztéseket elvégeztük. 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: a beruházásoknál a termelő gépek aktiválása soron 

szereplő 46 MFt-ban a melegvíz termelő kazánok beruházási költsége van nagyobbrészt. 

Az egyesületeknek, alapítványoknak adott támogatások néhány 10 ezer forintos összegűek 

szoktak lenni. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság elnöke 

szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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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65/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt beszámolójának 

elfogadását. 
 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. április 20. 

 

b.) Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 

 

Czeglédi Gyula: 

A könyvvizsgáló és a felügyelő bizottság is támogatta a beszámolót. Kiemelendő, hogy a 2016- 

időjárási körülményei mellett sikerült közel 2 %-os forgalomnövekedést elérnünk. Ilyen 

mértékű árbevételt és nyereséget még nem sikerült elérnünk. a foglalkoztatottak számában is 

kismértékű növekedés volt. A Turisztikai ügynökség vezetőivel folytatott tárgyalást követően 

összeállítottunk egy projekt ötletcsomagot, melyben szerepel az engedélyeztetés kivitelezés 

folyamatában lévő Tahiti-Beach, az aquapark több ütemű fejlesztése, a Széchenyi kollégium 

újra aktivitása és az uszoda felújítása. Májusban derül ki, hogy melyeket fogadták be. A 

tapasztalatok szerint a magas minőségű szolgáltatást nyújtó fejlesztések térülnek meg jobban. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Banki minősítése kellő garancia a jövőbeli hitelfelvételnek. Likviditási mutatói, 

eszközellátottsága nagyon jók. 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

66/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. beszámolójának elfogadását. 
 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. április 20. 

 

a) Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 

 

Medgyesi Szilvia: 

A megküldött anyagban az aktív időbeli elhatárolások táblánál a 2016 évi sorban elírásra került 

az összeg, 28.600 EFt helyett 20.300 Ft a helyes összeg. 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva az előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy 8-9 óra 

között már nem mennek be az irodába a turisták. Ezért álltunk vissza a 8 órára. Több 

gyakornoka is lesz az irodának. Meg fogjuk vizsgálni ezt a kérést. 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 
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ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 7 fő 

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

 

67/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadását. 
 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. április 20. 

 

2. napirend 

 

Előterjesztés a 2017. évi költségvetési keretből történő támogatási kérelem jóváhagyására a 

Reiseagentur Salamon részére. 

 

Máté Lajos: 

A német beutazó turizmus a Salamon Reisen köré csoportosul, évek óta megbízható, stabil 

partner. Lipcsében, Drezdában és a debreceni repülőtérre utaztat charterjáratokat. Korábbi 

években a költségvetésből ilyen összegben kapott támogatást. Előző évben későn adta be a 

kérelmét. Javaslom a támogatás megítélését. 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

68/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület a Reiseagentur Salamon 2017. évi német beutaztató tevékenységének 

marketing költségeihez 3.200.- EUR –al hozzájáruljon. 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. április 20. 

 

3. napirend 

 

Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2016. évi végrehajtásáról. 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

  



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

 

7 

69/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja, hogy a 

Képviselő-testület elfogadja az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési 

intézményeinek 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló éves jelentést (az előterjesztés 1. számú 

melléklete). 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. április 20. 

 

4. napirend 

 

Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására. 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

70/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a 2016. évi költségvetési rendelet módosítás elfogadását. 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. április 20. 

 

5. napirend 

 

Beszámoló Hajdúszoboszló város 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

71/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a 2017. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2017. 

évi zárszámadás rendelettervezet elfogadását. 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. április 20. 
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6. napirend 

 

Javaslat az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására. 

 

Marosi György Csongor: 

A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság támogatta az Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, 

Szociális Bizottság nem támogatta a határozati javaslatot. 

 

Dr. Korpos Szabolcs: 

A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság a rendelettervezet 2. §. 8.) bekezdésének alábbi 

módosítását javasolta:  

„A bizottság véleménye irányadó javaslat, amelyhez a képviselő-testület nincs kötve, a 

támogatási kérelemben foglalt összegnél vagy alacsonyabb összegről is hozhat döntést, illetve 

a támogatási kérelmet el is utasíthatja.” 

Kérem a bizottságot, hogy a fenti módosítással fogadja el a határozati javaslatot. 

 

Máté Lajos: 

Az önkormányzati törvény szerint a testület megváltoztathatja a bizottság döntését. Jónás 

Kálmán képviselő felvetése volt, hogy a bizottság megítélt támogatástól a testület ne adhasson 

többet.  

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

72/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló 

önkormányzati rendelettervezet elfogadását. 

 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. április 20. 

 

7. napirend 

 

Előterjesztés múzeumi pályázat önrészéről. (9. sz. testületi előterjesztés) 

 

Varga Imre: 

A pályázathoz 10 % önrészt, maximum 2 MFt-ot kell biztosítani. 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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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73/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület pályázatot nyújtson be az Emberi Erőforrások Minisztériumához a 

muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Program) és a pályázati önrészt, 2 

millió forintot az általános tartalékból biztosítsa.  

 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. április 20. 

 

8. napirend 

 

Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára. 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

74/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 

I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatása keretében 11 M Ft rendkívüli szociális támogatásra pályázatot 

nyújtson be. 

 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. április 20. 

 

9. napirend 

 

Előterjesztés a 7801/1 hrsz-ú, 7801/4 hrsz-ú  és 10123/5 hrsz-ú ingatlanok önkormányzati 

tulajdonba vételére. 

 

Orosz János József: 

A lakók felajánlották, hogy saját telküket adják a városnak tulajdonba, hogy a közüzemi 

vezetékeket meg lehessen építeni. Maguk vállalják a vezetékek meghosszabbítását. 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

75/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület hozzájárulását adja a hajdúszoboszlói 7801/4 hrsz-ú, 1206 m2 területű 

kivett helyi közút megnevezésű, a 7801/1 hrsz-ú, 193 m2 területű kivett helyi közút 
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megnevezésű és a 10123/5 hrsz-ú, 387 m2 területű kivett, helyi közút megnevezésű 

ingatlanok térítésmentesen történő tulajdonba vételéhez, valamint felvételét a 

forgalomképtelen vagyontárgyak közé.  

Az ingatlan tulajdonosai saját erőből építik ki a közműveket. Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a Képviselő-testület 

tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a közművek kiépítését a kérelmezők 

valósíthassák meg. 

A hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a szükséges engedélyek beszerzése alól. 

 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. április 20. 

 

10. napirend 

 

Előterjesztés elvi hozzájárulás Deep Fibre Kábeltelevíziós hálózat optikai összekötéséhez. 

 

Orosz János József: 

Kábeltelevízió vezetéket szeretnének 15 villanyoszlopra felrakni. A Városfejlesztési, 

Mezőgazdasági Bizottság a föld alatt kábelt támogatná. 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

76/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület elvi tulajdonosi hozzájárulását adja a CATV- Hungária Kft. részére, 

hogy a Hajdúszoboszló, Böszörményi úton (2477/1 hrsz.) a Deep Fibre Kábeltelevízió 

Optikai összekötést biztosító UPC kábelhálózat kizárólag földhálózati kábel kiépítésével 

kerüljön megvalósításra. A földhálózati kábel pontos nyomvonaláról a beruházó köteles 

egyeztetni a közút kezelőjével. 

Az elvi tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt a szükséges szakhatósági és 

más engedélyek beszerzésétől és az azokban foglaltak betartása alól. 

 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. április 20. 

 

11. napirend 

 

Előterjesztés öntözőtelep létesítéséről. 

 

Orosz János József: 

Egy gazdálkodó engedélyt kért egy szivattyúállás kiépítéséhez az öntöző víz használatához. A 

Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság azzal feltétellel javasolja a hozzájárulás megadását, 

hogy amíg az öntözést végzi, a csatorna tisztítást is végezze el.  

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

77/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület a hajdúszoboszlói 0203 hrsz-ú csatorna megnevezésű ingatlan 

tulajdonosának képviseletében tulajdonosi és vagyonkezelői hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy a csatornán Tanka Sándor családi gazdálkodó öntözőrendszert és ahhoz szükséges 

átjárókat (nyompálya elemeket) telepítsen azzal a kikötéssel, hogy amíg az 

öntözőrendszer a csatorna mellett üzemel, addig a kérelmező köteles gondoskodni a 

csatorna karbantartásáról. 

A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt a szükséges szakhatósági és más 

engedélyek beszerzésétől és az azokban foglaltak betartása alól. 

 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. április 20. 

 

12. napirend 

 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás MOL árjelző totemoszlop cseréjének építési 

munkáihoz. 

 

Orosz János József: 

A kiépítendő kerékpárút miatt kerül a kövesút felé 60 cm-re. A tábla áthelyezés után fizetni kell 

a terület használatért. 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

78/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő 3535 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlanon a MOL Nyrt. az árjelző 

totemoszlopot a módosított E-01 számú tervben foglaltak szerint felújítsa, áthelyezze azzal 

a kikötéssel, hogy a MOL Nyrt. a közterület használati díjat fizesse meg. 

 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. április 20. 

 

13. napirend 

 

Előterjesztés pályázat benyújtására – Gábor Áron utca felújítása tárgyában. 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

79/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület az 55/2017. (III.23.) számú határozatát a benyújtandó pályázat 

tartalma és bekerülési költsége tekintetében az alábbiak szerint módosítsa: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által 

közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” pályázati kiírásra vonatkozóan támogatja 1 db pályázat benyújtását 

és a kapcsolódó műszaki tartalmat az alábbiak szerint: 

 

Gábor Áron utca útépítése a Szent Erzsébet utca és Pávai Vajna utca közötti 

szakaszon, bal oldali merőleges parkolósávok kialakításával, járda építésével, és a 

szükséges felszíni csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó víznyelők kiépítésével, 

továbbá padka építéssel, füvesítéssel és fásítással. 

Képviselő testület a pályázatot 44.392.387,- Ft összes elszámolható költséggel, 

28.855.052,- Ft összegű támogatás mellett, 15.537.336,- Ft saját forrás 

biztosításával támogatja megvalósítani. 

 

Az önkormányzati saját forrás fedezetét a 2017. évi városi költségvetésben az 1. sz. 

melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati tartalékok kerete nyújtja.  

 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. április 20. 

 

14. napirend 

 

Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc városfejlesztési tervről. 

 

Dr. Sóvágó László: 

A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója elmondta, hogy 18-ból 5 város kap 

támogatást. Jelenleg van egy turisztikai desztinációhoz igazodó és egy Pávai tervünk. Azt 

mondják, hogy 20-22 desztináció lesz, melyből egyik a hajdúszoboszlói benne a Tisza-tó, 

Debrecen és Hortobágy. A terv elfogadásával elmondhatjuk, hogy van a városnak egy papírra 

rögzített iránymutatása. Májusban döntenek arról, hogy melyek azok a tervek, amelyeket 

támogatnak. A megalapozottság érdekében jöttek ki szemlére. Amennyiben ezeket a fejlesztési 

irányokat elfogadjuk a pályázatok esetén ezek előnyben részesülnek. A multifunkcionális 

sportcsarnok nem nyerte el a tetszésüket, egy tematikus parkot javasoltak. A vízi vidámpark 

terve tetszett nekik. Az Aqua-Palaceról kedvezően nyilatkoztak. A Tahiti-Beachről kevésbe 

nyilatkoztak kedvezően, mivel része a fürdőnek, így nincs közvetlenül mérhető eredménye. A 

gazdaságosság, megtérülés fontos szempont. A város közvéleményét rég foglalkoztatják ezek 

a fejlesztési tervek. Egy része megvalósítható ebben a ciklusban. 

Képíró Ákos kérdésére válaszolva: szándékunkban áll a lakosság elé tárni a tervet és beépíteni 

a javaslatokat. Alapvetés után megküldhetjük a különböző szervezeteknek. 

Kanizsay György Béla kérdésére válaszolva: ezt az anyagot fogjuk megküldeni Magyarország 

Kormányának. 
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Kanizsay György Béla: 

A kormány ezzel kinevet bennünket, de biztató, hogy lehet változtatni. Nem gondolom, hogy 

jó ötlet a 4-es főút mellett -ahol több sportlétesítmény van-, egy gyógyszanatórium megépítése. 

A Széchenyi kollégiumnál el kellene előbb döntenünk, hogy a gyógyturizmust vagy a már 

meglévő sport infrastruktúrát akarjuk kibővíteni. 

 

Dr. Sóvágó László: 

A gyógyszanatórium megvalósítása a kevesebb realitással rendelkező tervek közé tartozik. Egy 

bővített járóbeteg ellátó helyre kell gondolnunk. A helyszín változása elképzelhető. Ez egy 

hosszútávú terv, egy gondolkodási irányt jelöl ki. A határozati javaslatban az alábbi módosítást 

terjesztem elő: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a Képviselő-

testület a Pávai Vajna Ferenc Tervet, mint kiinduló pontként szolgáló iránymutatást elfogadja. 

 

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

 

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

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

tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt, Kanizsay 

György Béla nem vett részt a szavazásban) és - az előterjesztésben és a módosító javaslatban 

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

80/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület a Pávai Vajna Ferenc Tervet, mint kiinduló pontként szolgáló 

iránymutatást elfogadja. 
 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. április 20. 

 

15. napirend 

 

Előterjesztés javadalmazásokról (19. sz. testületi előterjesztés) 

a.) köztisztviselők, cégvezetők javadalmazásáról  

 

Dr. Sóvágó László: 

Ezzel a javaslattal szeretnénk kifejezni, hogy nem értünk egyet azzal, hogy nincs béremelés. 

Amennyiben nem lesz az év másik felében béremelés, akkor -azt gondolom- megint egy 

hasonló gesztust kell tenni. 

 

Marosi György Csongor: 

A Hungarospa Zrt. beszámolóban javaslom a vezérigazgató bérének helyesbítését 990.000 Ft-

ról 995.000 Ft-ra. 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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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81/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület 

I. az illetményalap változatlansága miatt a hivatal vonatkozásában 16 726 E Ft-ot, az 

önkormányzat vonatkozásában 2199 E Ft-ot különít el a dolgozók jutalmazására, 

járulékaikkal együtt az általános tartalék terhére.  

II. 2017. április 1-től Nyéki István vezérigazgató munkabérét 750 000 Ft-ban állapítsa 

meg, továbbá a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. közgyűlésének javasolja, hogy 

Czeglédi Gyula bérét 995 000 Ft összegre emeljék.  

 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. április 20. 

 

b.) a polgármester illetményének megállapítására 

 

Marosi György Csongor ismertette az előterjesztést. 

 

Marosi György Csongor: 

Az SZMSZ szerint a Gazdasági Bizottságnak kell előterjeszteni a bérnövekedést, mely törvényi 

kötelezettségünk is. Az előterjesztés 4. bekezdésében javaslom az alábbiak kivételét: „de a 

polgármester jelenlegi havi fizetésénél magasabb több hivatali beosztottjának a bére is.” 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

82/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága tudomásul veszi, hogy 

2017. január 1-től dr. Sóvágó László polgármester havi illetménye – a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése és Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdésének f) 

pontja alapján – 698 000 Ft, havi költségtérítése 104 700 Ft.  

 

Felelős:     - 

Határidő:   - 

 

16. napirend 

 

Előterjesztés a költségvetési szervek nyilatkozata, minősítése a belső kontrollok 

működéséről 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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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83/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága tudomásul veszi a 

költségvetési szervek nyilatkozata, minősítése a belső kontrollok működéséről szóló 

tájékoztatót. 

 

Felelős:     - 

Határidő:   - 

 

17. napirend 

 

Előterjesztés a kiemelt városi programokra támogatások odaítélésének, a támogatások 

felhasználásának, elszámolásának ellenőrzéséről. 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

84/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a kiemelt városi 

programokra támogatások odaítélésének, a támogatások felhasználásának, 

elszámolásának ellenőrzéséről készített jelentést elfogadja. 

 

Felelős:     - 

Határidő:   - 

 

18. napirend 

 

Előterjesztés a kifizetések szabályszerűségi ellenőrzéséről. 

 

Nagy Csaba: 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: az intézkedési terv elkészítésének határideje lejárt. 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

85/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a kifizetések 

szabályszerűségi ellenőrzéséről készített jelentést elfogadja. 

 

Felelős:     - 

Határidő:   - 
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19. napirend 

 

Az önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 

támogatások és központosított előirányzatok elszámolásának vizsgálatáról. 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

86/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az önkormányzat 

irányítása alá tartartozó költségvetési intézményeknél a támogatások és központosított 

előirányzatok elszámolásáról, mutatószámainak felülvizsgálatáról készített belső 

ellenőrzési jelentést elfogadja 

 

Felelős:     - 

Határidő:   - 

 

20. napirend 

 

Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ felújítási kérelmével kapcsolatosan 

 

Marosi György Csongor: 

Egy biztosítási kár történt. A biztosító kifizetett egy összeget az amortizációt levéve. A hiányzó 

összeget kellene megfinanszírozni a Képviselő-testület által intézményei felújítására 

elkülönített 50 MFt összegű keretből.  

 

Antalné Tardi Irén: 

A meg nem térített kár 1/3-át kéri az önkormányzattól, a 2/3-át saját keretből finanszírozza, 

ezért tartom támogatandónak. 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

87/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Hajdúszoboszlói 

Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Kossuth utcai épületében 2016.12.30-án 

történt csőtörés utáni helyreállítási és felújítási munkálatok szükségszerű elvégzésére 

bruttó 347.457,-Ft összeget biztosít a 2017. évi intézmény-felújítási keret terhére.  
 

Felelős:     jegyző 

Határidő:  azonnal 
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21. napirend 

 

Előterjesztés belterületi utak kátyúzásáról 

 

Marosi György Csongor: 

A felmérés megtörtént. Kérem az Irodavezető Asszonyt, hogy a tervezőnek jelezze, hogy a 

Bányász utca belső részének a szervízútjainak a felmérését is tegye bele. 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: a Képviselő Asszony körzetében lévő nem 

önkormányzati utak egyikét a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a másikat a Városgazdálkodási 

Nonprofit Zrt. rendezi. 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

88/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi városi 

költségvetésben a helyi utak kátyúzására biztosított pénzügyi keret terhére támogatja - az 

előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal - a kátyúzási munkálatok elvégzését. 

Utasítja a Jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a 

polgármestert a szerződések aláírására. 

 

Felelős:     jegyző 

Határidő:  2017. augusztus 31. 

 

22. napirend 

 

Előterjesztés útfenntartási keretből történő feladatok elvégzésével kapcsolatosan 

 

Marosi György Csongor: 

A Széchenyi utca lakói és én sem támogatom a vállalkozó kérelmét. Évekkel ezelőtt az 

önkormányzat elvette ezt a területet, mert kertesházi övezetet akart kialakítani. Az új tulajdonos 

visszaminősíttette ezt a területet gazdasági, kereskedelmi övezetté. Ha ott kinyitunk egy utat, 

akkor a közterület jellege is meg fog változni. A vállalkozónak épített bejárója van az Erzsébet 

és a Semmelweis utcákról is, tehát a döntés, amennyiben nem támogatja a bizottság a határozati 

javaslatot, hátrányosan nem érinti. Később meg kellene vizsgálni az ilyen utak kialakításának 

megszűntetését. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 1. 

pontját. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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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89/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi belterületi 

utak fenntartási kerete terhére támogatja a Hősök tere kátyúzási munkálatainak 

elvégzését, bruttó 10 MFt keretösszegben meghatározva; 

Utasítja a Jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a 

polgármestert a szerződések aláírására. 

 

Felelős:    jegyző             

Határidő: 2017. augusztus 31. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 2. 

pontját. 

 

A Gazdasági Bizottság 0 igen szavazattal 5 ellenszavazat (Marosi György Csongor elnök, 

Orosz János József, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) és 2 tartózkodás 

(Antalné Tardi Irén, Harsányi István) mellett nem fogadta el a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  

 

90/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága nem támogatja a 

Széchenyi utca Semmelweis utca irányába lévő nyúlványának törtbetonnal és zúzottkővel 

történő stabilizálását. 
 

Felelős:    jegyző             

Határidő: 2017. augusztus 31. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 3. 

pontját. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

91/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi belterületi 

utak fenntartási kerete terhére támogatja az Intelligens gyalogos átkelőhely kialakítását 

a Debreceni útfélen, a Szent István park. un. „vakparkoló”-nál található 

gyalogátkelőhelyen, melyre mindösszesen bruttó 3 MFt keretösszeget biztosít. 

Utasítja a Jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a 

polgármestert a szerződések aláírására. 

 

Felelős:    jegyző             

Határidő: 2017. augusztus 31. 
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23. napirend 

 

Előterjesztés szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról szóló előterjesztés 
 

Marosi György Csongor: 

Az Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság egyhangúlag támogatta a döntést. 

 

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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 

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

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

 

92/2017. (IV.19.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága hozzájárul, hogy a 

szünidei gyermekétkeztetés lebonyolítását a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató 

Intézmény végezze, azzal a kitétellel, hogy a nyári szünidei étkeztetés (2017. június 16-tól 

augusztus 31-ig 55 napon át) biztosítását vállalkozói szerződés alapján - a DPC 

Vendéglátás Kft, székhelye: 4032 Debrecen, Vezér u. 0204/15 hrsz - vásárolt élelmezésként 

lássa el. A szolgáltatás helyei: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 76-1. és a 4200 

Hajdúszoboszló, Debreceni u. 6. szám alatt történik. A szolgáltatóval történő szolgáltatási 

szerződés megkötése 456.-Ft/fő/adag áron történjen. 

 

Felelős:      intézményvezető/irodavezető-helyettes 

Határidő:   2017. június 15. 

 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottsági elnök 1516 órakor az ülést bezárta. 

 

 

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

20-i üléséről készített jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

 

K.m.f 

 

 

Marosi György Csongor     Orosz János József 

                    bizottsági elnök                       bizottsági elnök helyettes 

 

Fehér Adrienn 

 jegyzőkönyvvezető  

 


