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

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint 

- a Gazdasági Bizottsági tagok: Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, Harsányi 

István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna, Orosz 

János József 

- a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság azon tagjai akik, nem a Gazdasági 

Bizottságnak nem tagjai: Árva Gergő, Kanizsay Béla, Kovács Károly 

- Képviselők, akik nem tagjai a bizottságoknak: Jónás Kálmán, Németi Attila Sándor 

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

Lőrincz László gazdasági irodavezető, Bárdos Ilona pénzügyi irodavezető-helyettes, 

Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, Szilágyiné Pál Gyöngyi 

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

helyettes 

- további meghívottak: Nagy Csaba belső ellenőr, Zöld Mihály VGN Zrt. műszaki 

igazgató – főmérnök 

-  

- jegyzőkönyvvezető: Fehér Adrienn 
 

Orosz János József: 

Marosi György Csongor elnök jelezte, hogy késik az ülésről a megérkezéséig én vezetem le az 

ülést. A kiküldött napirendi pontokhoz érkezett 3 előterjesztés, melyből Holoda Attila képviselő 

és a Kovács Máté Művelődéi Központ és Könyvtár kérelme kiküldésre került, a 

Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület kérelme pedig az ülésen került kiosztásra. A 

Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztést a testületi előterjesztések 

végére rakom. A jelen lévők létszáma alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.   
 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztések napirendre vételét. 
 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró 

Ákos, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó Marianna) tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a plusz napirendi pont felvételét. (a döntéshozatalban 6 fő vett részt). 
 

224/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja Holoda Attila 

önkormányzati képviselő és a Kovács Máté Művelődéi Központ és Könyvtár a támogatási 

kérelmének és a Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület jogcím módosítási kérelmének 

napirendre vételét- 
 

A levezető elnök szavazásra bocsátotta az így kialakult napirendet. 
 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Antalné Tardi Irén, Képíró Ákos, Kanizsay György 

Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó Marianna) tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta az így kialakult napirendi pontokat (a döntéshozatalban 6 fő vett részt). 
 

225/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja az így 

kialakult napirendi javaslatokat. 

A képviselő-testület 2016. december 15-i ülés anyagának véleményezése: 
 

1. Előterjesztés intézményi működtetéssel kapcsolatos megállapodásokra. (1. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

2. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására. (2. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 
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3. Előterjesztés 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. (4. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: jegyző 

4. Javaslat a lakások és helyiségekről szóló önkormányzati rendelet módosítására. (6. sz. 

testületi előterjesztés) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

5. Előterjesztés Bródy Sándor utcai ingatlanokkal kapcsolatban. (7. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

6. Előterjesztés a külterületi utak felújítása és útkarbantartáshoz szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése pályázati lehetőségről. (8. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

7. Előterjesztés Luther utcai leállósáv megvalósításáról. (9. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

8. Előterjesztés 2016. évi parkfenntartási feladatokkal kapcsolatosan. (10. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

9. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetéséről. (3. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: polgármester 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

 

10. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének 

módosítására 

Előadó: belső ellenőr 

11. Előterjesztés az ingyenes étkeztetés igénybevételének megváltozott jogszabályi 

szabályozása miatt az igénybe vett szolgáltatások jogosultsági feltételei meglétének 

ellenőrzésével kapcsolatban 

Előadó: belső ellenőr 

12. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde működésének, 

gazdálkodásának szabályossága, hatékonysága ellenőrzésével kapcsolatban 

Előadó: belső ellenőr 

13. Előterjesztés pénzügyi forrás átcsoportosításáról inert hulladéklerakó üzemeltetéséhez 

kapcsolódóan 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

14. Előterjesztés autóreklámokkal kapcsolatosan 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

15. Előterjesztés Bessenyei utca lakó-pihenő övezetté nyilvánításával kapcsolatosan 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

16. A Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület jogcím módosítási kérelme 

Előadó: elnök 

17. Holoda Attila önkormányzati képviselő támogatási kérelme 

Előadó: elnök 

18. A Kovács Máté Művelődéi Központ és Könyvtár kérelme 

Előadó: elnök 

 

Tájékoztatók, bejelentések 
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1. napirend 
 

Előterjesztés intézményi működtetéssel kapcsolatos megállapodásokra. 

 

Lőrincz László: 

A tankerülettel a két megállapodás előkészítés megtörtént. Az országos tervezethez 

hozzátettük, ami az önkormányzatnak még fontos lehet. A helyszíni ellenőrzés és korábbi 

egyeztetése során megállapodtunk azoknak az eszközöknek, épületeknek az átadásról, amelyek 

mindkét szervezet folyamatos működését biztosítani tudja. A létszámadat változni fog, 47 főhöz 

képes 40 főt tudunk átadni. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A vagyonkezelési szerződés 26. pontja hiányosnak tűnik. 

 

Lőrincz László: 

A tervezetben 2011. évi törvény rendelkezései miatt „elengedheti” szerepel. Az útmutatóban a 

26. ponthoz javasolják, hogy „elengedi” szerepeljen. Ez azt eredményezné, hogy a KLIK nem 

beruházna a hozzá átkerülő intézményekbe, melyet nem szeretnénk. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Az Igazgatási, Szociális Bizottság ülésén volt arról szó, hogy a központ a VGN ZRT-t embereit 

fogja megbízni azokkal a feladatokkal, amiket nem kíván ellátni saját dolgozójával. 

 

Varga Imre: 

A hóeltakarítást az intézmény fogja végezni. A fűnyírást vállalja a VGN Zrt. 

 

Lőrincz László: 

A tankerület vezetőjét erről már tájékoztattam. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Antalné Tardi Irén, Képíró Ákos, Kanizsay György 

Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó Marianna) tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az előterjesztésben 

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  
 

226/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy elfogadja  

 a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Püspökladányi Tankerületi Központ 

között létrejövő Megállapodást,  

 a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Püspökladányi Tankerületi Központ 

között létrejövő Vagyonkezelési szerződést,  

és egyben felhatalmazza Dr. Sóvágó László Polgármestert, hogy a megállapodásokat 

aláírja. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2016. december 15. 
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2. napirend 

 

Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Antalné Tardi Irén, Képíró Ákos, Kanizsay György 

Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó Marianna) tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az előterjesztésben 

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  
 

227/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy elfogadja a 2016. évi költségvetési módosító rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2016. december 15. 

 

3. napirend 

 

Előterjesztés 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 

 

1344 órakor Harsányi István megérkezett az ülésre. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Antalné Tardi Irén, Képíró Ákos, Harsányi István, 

Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó Marianna) tartózkodás és 

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

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  
 

228/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek  

 az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeire vonatkozó 

2017. évi ellenőrzési terv jóváhagyását. 

 a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 2017. évi ellenőrzési terv jóváhagyását. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2016. december 15. 

 

4. napirend 

 

Javaslat a lakások és helyiségekről szóló önkormányzati rendelet módosítására. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Rendelet pontosításra kerül sor. Részletesebb lett a szabályozás. A kényszerből megszüntettet 

bérlakásoknál díjmeghatározásról, a lakásigények kielégítésének módjáról szól. 
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Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Antalné Tardi Irén, Képíró Ákos, Harsányi István, 

Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó Marianna) tartózkodás és 

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

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  
 

229/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a lakások és helyiségekről szóló önkormányzati módosító rendelet-tervezet 

elfogadását. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2016. december 15. 

 

5. napirend 

 

Előterjesztés Bródy Sándor utcai ingatlanokkal kapcsolatban. 

 

Lőrincz László: 

A Platán szállodával szemben lévő 4 ingatlanból egyet már megvásárolt az önkormányzat. 

Távlatokban mind a 4 területre szükség lesz, mert a mögöttük lévő területtel egységben lehet 

optimálisan felhasználni városfejlesztési célokra. Van egy ingatlantulajdonos, akinek két 

ingatlant birtokol még. Az új településrendezési terv alapján nem tud rá építeni, ezért 

megvételre felkínálta az önkormányzatnak. Az általa készíttetett szakértői vélemény szerinti ár 

magasabb, mint amit a mi szakértőnk határozott meg. A sarki ingatlan többet ér. A mi 

szakértőnk erre optimális árat adott. A tulajdonos szakértője a régi rendezési terv szerint vette 

figyelembe az ingatlant. Az általa szerepeltetett ár nem adásvétellel alátámasztott, hanem 

internetről vett eladási ár. 

 

Kanizsay György Béla: 

Először egy alacsonyabb árat kell megpróbálni. 

 

Lőrincz László: 

Az ingatlan tulajdonos eredetileg 60 MFt-ért vette meg az ingatlant, de tudomásul vette, hogy 

az ingatlanok piaci ára csökkent. A második határozati javaslatban szereplő árat tudná 

elfogadni. 

 

Dr. Vincze Ferenc: 

Indulóban a szakértői javaslathoz kell ragaszkodnunk, majd később tárgyalhatunk. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztésben 

szereplő 1.) pont szerinti határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Képíró Ákos, Harsányi István, Kanizsay György 

Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó Marianna) 1 tartózkodás (Antalné Tardi 

Irén) mellett és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 7 fő vett részt) 

és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  
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230/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy figyelembe véve a Polgármesteri Hivatal által készíttetett 

ingatlanforgalmi szakértői véleményeket – a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalt, 

hogy a 2496/2 hrsz-ú ingatlant maximum 29.200,- Ft/m2 vételáron, a 2496/3 hrsz-ú 

ingatlant 25.000,-Ft/m2 áron vásárolja meg. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2016. december 15. 

 

6. napirend 

 

Előterjesztés a külterületi utak felújítása és útkarbantartáshoz szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése pályázati lehetőségről. 

 

Kanizsay György Béla: 

Előbbre kellene hozni a pályázat beadási időt, mert sok a támogatási igény. Javaslom akár a 

február 6-át. 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Az engedélyeket be kell adni, de mindenképp tervekkel kell rendelkezni. A hatóságnak kell 

arról nyilatkozni, ha nem engedélyköteles. A felméréshez, tervezéshez, engedélyezésekhez idő 

kell. A márciusi beadás lehet a leghamarabbi. 

Kanizsay György Béla kérdésére válaszolva: nem tudjuk követni a beadott pályázatok számát. 

A fenntartási kötelezettség visszatartó erő lehet. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Antalné Tardi Irén, Képíró Ákos, Harsányi István, 

Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó Marianna) tartózkodás és 

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

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

231/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy  

 előzetesen támogassa a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent, „Külterületi helyi 

közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése” megnevezésű, VP6-

7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat 

projektelemeit az előterjesztésben foglaltak alapján  

 a pályázat előkészítésére bruttó 6,3 Mft összeget különítsen el a 2016. évi városi 

költségvetés általános tartalék kerete terhére.  

 a pályázat benyújtását megelőzően döntsön a végleges pályázat műszaki 

tartalmáról, a projekt megvalósítási költségeiről, az önerő mértékéről. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2016. december 15. 
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7. napirend 

 

Előterjesztés Luther utcai leállósáv megvalósításáról. 

 

Orosz János József: 

A szakbizottságoknak és a képviselő-testületnek is az volt a kérése, hogy a Luther utcai fasort 

mentsük meg. Az előterjesztésben azt javasoljuk, hogy a Luther utcát 50 cm-el szűkítsük és az 

így nyert területen lehetne a parkolót megépíteni a fák kivágása nélkül. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Antalné Tardi Irén, Képíró Ákos, Harsányi István, 

Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó Marianna) tartózkodás és 

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

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

232/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy támogassa a Luther utcán a leállósáv megvalósítását a Luther utcai 

úttest szélességének szűkítésével (kb. 0,5 méterrel), a fasor megtartása mellett az 

előterjesztésben foglaltak alapján. 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2016. december 15. 

 

8. napirend 
 

Előterjesztés 2016. évi parkfenntartási feladatokkal kapcsolatosan. 
 

Antalné Tardi Irén: 

Szeretnék képet kapni az egész tevékenységről és arról, hogy van-e lehetőség átcsoportosításra. 
 

Zöld Mihály: 

Nincs lehetőség átcsoportosításra. Az év végére minden keretből elmegyünk, odáig ameddig 

csak lehet. A műszaki kérdésről Igazgató Úr tud nyilatkozni. 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 
 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Antalné Tardi Irén, Képíró Ákos, Harsányi István, 

Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó Marianna) tartózkodás és 

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

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  
 

233/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a 2016. évi városi költségvetés városüzemeltetési táblázat (9. sz. melléklet) 

parkfenntartás feladat (4/ÖK) előterjesztés szerinti ellátása érdekében további bruttó 10 

MFt összeg biztosítását a 2016. évi városi költségvetés általános tartalék kerete terhére. 
 

Felelős:      elnök 

Határidő:  2016. december 15. 
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9. napirend 
 

Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetéséről. 
 

Antalné Tardi Irén: 

2 módosító indítványt nyújtottam be. Tekintettel, hogy az idei évben kevés összeget 

fordítottunk a lakott külterületi utak karbantartására és a duplája sem volt elég, szeretném a 

keretösszeg 10 MFt-ra történő növelését. Vannak halaszthatatlan feladatok. A vállalkozók jó 

volna, ha az esős időben nem járnának be. A másik a sportpálya vagyonhasználati díjat nem 

tartom indokoltnak, hogy elfelezzük, maradjon 8 MFt. A sport támogatására így is többet 

fogunk fordítani, mint tavaly. 
 

Orosz János József: 

A beadandó pályázatban sok külterületi út szerepel. 
 

Lőrincz László: 

7. és 11. melléklet függ össze. Jelentős összegeket biztosított a HSE részére, melyek az idén 

nem szerepelnek. A 8 MFt kiadás és a 4 MFt bevétel különbözet képezi azt az összeget, amivel 

az önkormányzat a HSE-t támogatná. Ez felemelhető a tavalyi évre, de akkor a bizottságok 

támogatásain túl az önkormányzat ilyen címen nem támogatná az egyesületet. Egyébként ennél 

lényegesen többet kértek. 
 

1415 órakor Marosi György Csongor megérkezett az ülésre.  
 

Harsányi István: 

Támogatom a lakott külterületi utak karbantartására vonatkozó indítványát. A Vénszőlőskert-

dülő nem sok karbantartást kapott. 9 család lakik itt. Az elejét sikerült feltölteni. A Surányi út 

felöl, a hátsó részen nem tudnak kijárni esős időben. Nagyon fontos lenne, hogy szilárd 

útburkolatot kapjon. A Karika László tanyája előtti útszakasz is problémás. Szeretném kérni 

ennek a keretnek a megemelését. 
 

Kovács Károly: 

Aki oda kiköltözött, az tudta, hogy ott földút van. Az a terület, szántóterület. 
 

Orosz János József: 

Azt el kell fogadni, hogy a zártkertben földművelés folyik. Eredetileg nem 

személygépkocsiknak lettek az utak készítve. Kölcsönös elfogadásra van szükség. A város 

részéről próbálunk segíteni, illetve ezért is pályázunk. 
 

Kanizsay György Béla: 

Megfontolásra javaslom a 40 MFt-os, körzetenként 5 MFt-os keret visszaépítését a tartalékból, 

annak érdekében, hogy az előző évekhez hasonlóan szervezettem és időben megtörténhessen a 

problémák felmérése. 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: 5 MFt-al magasabb VGN Zrt. kerete az előző évhez 

képest a tervezetben. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta Antalné Tardi Irén sportpálya vagyon használati díjára 

vonatkozó módosító indítványát: 

 

Indítványozom, hogy a 2017. évi költségvetés vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. tábla) 6/ÖK 

sorában szerepeltetett tétel (sportpálya vagyon használati díja) a 2016. év szintjére emelkedjen. 

A többletbevétel kerüljön a tartalékba.  
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A Gazdasági Bizottság 1 igen szavazattal (Antalné Tardi Irén) 7 tartózkodás mellett (Marosi 

György Csongor, Képíró Ákos, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, 

Orosz János József, Szabó Marianna) és ellenszavazat nélkül nem fogadta el a módosító 

javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő vett részt) és – a módosító javaslatban foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta:  
 

234/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága nem javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a 2017. évi költségvetés vagyonhasznosítási bevétel (7. sz. 

tábla) 6/ÖK sorában szerepeltetett tétel (sportpálya vagyon használati díja) a 2016. év 

szintjére emelkedjen és a többletbevétel a tartalékba kerüljön.  

 

Felelős:      elnök 

Határidő:  2016. december 15. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta Antalné Tardi Irén Lakott külterületi utak karbantartási keretére 

vonatkozó módosító indítványát: 

Indítványozom, hogy a 2017. évi költségvetés városüzemeltetéssel összefüggő feladatainak 

ellátására (9. sz. tábla) a Lakott külterületi utak karbantartására az előirányzat 10 millió Ft-ra 

emelkedjen, a többletkiadás összegével a tartalék csökkenjen.  

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Képíró 

Ákos, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó 

Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő 

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

 

235/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a 2017. évi költségvetés városüzemeltetéssel összefüggő feladatainak 

ellátására (9. sz. tábla) a Lakott külterületi utak karbantartására az előirányzat 10 millió 

Ft-ra emelkedjen, a többletkiadás összegével a tartalék csökkenjen. 

 

Felelős:      elnök 

Határidő:  2016. december 15. 

 

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

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Képíró 

Ákos, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó 

Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő 

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

 

236/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a 2017. évi költségvetés elfogadását a külterületi utak karbantartási keretére 

vonatkozó módosítással. 
 

Felelős:      elnök 

Határidő:  2016. december 15. 
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10. napirend 

 

Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének 

módosítására 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Képíró 

Ákos, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó 

Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő 

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

 

237/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Polgármesteri 

Hivatalra vonatkozó 2016. évi ellenőrzési terv módosítását elfogadja. 

A Polgármesteri Hivatal egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak létszám 

tervezésének, az ellátandó feladatokkal való összhangjának, besorolások, bérek 

megállapítása során a vonatkozó jogszabályok előírásai betartásának szabályszerűségi 

ellenőrzésének a 2017. évi belső ellenőrzés keretében történő elvégzéséhez hozzájárul. 

 

Felelős:      jegyző 

Határidő:  - 

 

 

11. napirend 

 

Előterjesztés az ingyenes étkeztetés igénybevételének megváltozott jogszabályi szabályozása 

miatt az igénybe vett szolgáltatások jogosultsági feltételei meglétének ellenőrzésével 

kapcsolatban 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Képíró 

Ákos, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó 

Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő 

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

 

238/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az Önkormányzat 

irányítása alá tartozó Hajdúszoboszlói egyesített Óvodánál és a Hajdúszoboszlói 

Gyermeksziget Bölcsődénél elvégzett, az Ingyenes étkezés igénybevételének megváltozott 

jogszabályi szabályozása miatt az igénybe vett szolgáltatások jogosultsági feltételei 

meglétének ellenőrzéséről készített jelentést elfogadja. 

 

Felelős:      jegyző 

Határidő:  - 
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12. napirend 

 

Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde működésének, gazdálkodásának 

szabályossága, hatékonysága ellenőrzésével kapcsolatban 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Képíró 

Ákos, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó 

Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő 

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

 

239/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az Önkormányzat 

irányítása alá tartozó Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde működésének, 

gazdálkodás szabályosságának, hatékonyságának ellenőrzéséről készített jelentést 

elfogadja. 

 

Felelős:      jegyző 

Határidő:  - 

 

13. napirend 

 

Előterjesztés pénzügyi forrás átcsoportosításáról inert hulladéklerakó üzemeltetéséhez 

kapcsolódóan 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Képíró 

Ákos, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó 

Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő 

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

 

240/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2016. évi városi 

költségvetés 8/b. sz. melléklet 14/ÖK „Környezetvédelmi Alap” költséghelyről bruttó 

744.274,- Ft összeget a 9. sz. melléklet 15/ÖK „Inert hulladéklerakó üzemeltetés” 

költséghelyre csoportosít át. 

 
Felelős:      jegyző 

Határidő:  2016. december 31. 

 

14. napirend 

 

Előterjesztés autóreklámokkal kapcsolatosan 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Képíró 

Ákos, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó 
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Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő 

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

 

241/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága tekintettel arra, hogy 

az autóreklámok közvetlenül közterületet nem vesznek igénybe ezért azok elhelyezésére 

díjmentességet állapít meg.  

 

Felelős:      jegyző 

Határidő:  - 

 

15. napirend 

 

Előterjesztés Bessenyei utca lakó-pihenő övezetté nyilvánításával kapcsolatosan 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: a lakó-pihenő övezett, azt jelenti, hogy maximum 20 

km/h sebességgel lehet behajtani gépkocsival az utcába. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Képíró 

Ákos, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó 

Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő 

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

 

242/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Lakó-pihenő övezet 

kezdete és vége táblák kihelyezéséhez szükséges pénzügyi fedezetet 2016. évi városi 

költségvetés városüzemeltetési táblázat belterületi útfenntartási kerete terhére biztosítja. 

 

Felelős:      jegyző 

Határidő:  2016. december 31. 

 

16. napirend 

 

A Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület jogcím módosítási kérelme 
 

Az elnök ismertette a kérelemben foglaltakat. 
 

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

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Képíró 

Ákos, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó 

Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő 

vett részt) és – az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  
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243/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja a 

Hajdúszoboszlói Városszépítő Egyesület 7710-40/2016 ügyiratszámú támogatási 

szerződés 15/a. pontjában szereplő jogcímének „egyesületi póló – reklámhordozó 

költsége” -re történő módosítását. 
 

Felelős:      jegyző 

Határidő:  2016. december 31. 

 

17. napirend 

 

Holoda Attila önkormányzati képviselő támogatási kérelme 

 

Marosi György Csongor: 

A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság a keretéből 300.000 Ft-ot biztosított a sír 

rendbetételére. A Gazdasági Bizottság az 81.000 Ft ÁFA költséget biztosítja a keretéből. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Képíró 

Ákos, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó 

Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő 

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

 

244/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az önkormányzat 2016. 

évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 13.§ (1) bekezdésének 

felhatalmazása alapján, Hajdúszoboszló Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. 

(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2016. (IV.14.) önkormányzati 

rendelet 12. számú mellékletének a 12/ÖK „Civil szervezetek és intézmények támogatása” 

soráról 81.000 Ft-ot a Pávai Vajna Ferenc főgeológus díszsírhelyének Tóth Imre (4200 

Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 49.) e. v. közreműködésével végzett sírkőfelújítás 

költségeinek ÁFA finanszírozására kívánja fordítani.  

 
Felelős:      jegyző 

Határidő:  2016. december 31. 

 

18. napirend 

 

A Kovács Máté Művelődéi Központ és Könyvtár kérelme 

 

Marosi György Csongor: 

Javaslom, hogy az intézmények energetikai támogatása soron megmaradt 50.000 Ft-ot és a 

Civil szervezetek és intézmények támogatása keretből megmaradt 571.230 Ft-ot vonjuk össze. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Képíró 

Ákos, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó 

Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő 

vett részt) és – az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  
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245/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Hajdúszoboszló Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 11/2016. (IV.14.) önkormányzati rendelet 12. számú 

mellékletének a 12/ÖK „Civil szervezetek és intézmények támogatása” soráról 

megmaradt 490.230 Ft és a 11/ÖK „Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítése” 

soráról megmaradt 50.000 Ft keretösszeg összevonásra kerüljön. 

 
Felelős:      jegyző 

Határidő:  2016. december 31. 

 

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

 

246/2016. (XII.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Hajdúszoboszló 

Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 11/2016. (IV.14.) önkormányzati rendelet 12. számú mellékletének a 

12/ÖK „Civil szervezetek és intézmények támogatása” sorának terhére a Szilveszteri 

csergetés plusz költségeire 540.230 Ft támogatást biztosít a Kovács Máté Művelődéi 

Központ és Könyvtár részére. 

 
Felelős:      jegyző 

Határidő:  2016. december 31. 

 

Marosi György Csongor bizottsági elnök 1435 órakor az ülést bezárta. 
 

A Bizottság által tárgyalt képviselő-testületi előterjesztések a Képviselő-testület 2016. 

december 15-i üléséről készített jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 
 

 

 

K.m.f 

 

 

Marosi György Csongor     Orosz János József 

                    bizottsági elnök                       bizottsági elnök helyettes 

 

 

 

Fehér Adrienn 

 jegyzőkönyvvezető  

 

 


