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

 

Ügyiratszám: HSZ/34336-1/2019. 

 

Látta: 

 

---------------------------- 
Lőrincz László 

     gazdasági irodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  

 

2019. december 11-én 1400 órakor kezdődő nyílt üléséről 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

2 

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

 

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Harsányi István elnök, Dr. Sóvágó 

László, Mester József, Nagy Attila, Tóth Márta  

 

A Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Korpos Szabolcs jegyző, Lőrincz László 

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

városfejlesztési irodavezető-helyettes, Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-

helyettes, Szabóné Szabó Mária vagyongazdálkodási ügyintéző, Kiss Andrea városfejlesztési 

ügyintéző, Széles Orsolya városfejlesztési ügyintéző, Szabó László városfejlesztési ügyintéző, 

Szabó Angéla pályázati referens 

 

Jelen vannak továbbá: Czeglédi Gyula polgármester, Biró Anita képviselő, Berényiné Szilaj 

Ilona a Városi Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője, Nagyné 

Dede Adél a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény vezetője, Dr. Bihari-Horváth 

László a Bocskai István Múzeum intézményvezetője, Nagy Marianna Hajdúszoboszlói 

Egyesített Óvoda intézményvezetője, Nagy Csaba belső ellenőrzési vezető, Tokai-Kiss Gábor 

főépítész, Kiss Imréné a Járóbeteg-Ellátó Centrum gazdaságvezetője, Matyasovszki Mónika a 

Volánbusz Zrt. képviselője, Nagy László a Volánbusz Zrt. képviselője 

 

Jegyzőkönyvvezető: Balla Lászlóné 

 

Harsányi István: 

Köszöntök mindenkit első bizottsági ülésünkön, megállapítom, hogy a bizottság 

határozatképes. Javaslom, hogy mindenki mutatkozzon be, néhány mondatban, hogy jobban 

megismerjük egymást, ezzel is elősegítve munkakapcsolatunkat. 

 

A bizottság tagjai és a hivatalt képviselő dolgozók bemutatkoztak. 

 

Jegyző úr kérése, hogy a meghívó szerinti 11. sz. napirendet Előterjesztés a Hajdúszoboszlói 

Gyermeksziget Bölcsőde magasabb vezetői kinevezésére, ne tárgyalja a bizottság, ezt le kell 

vennünk a napirendről. A 2. sz. napirend előadója Nagy Csaba belső ellenőrzési vezető, csak 

úgy, mint a 21. és 22. sz. napirendeknek, így javaslom a 2. sz. Előterjesztés a 2020. évi belső 

ellenőrzési terv jóváhagyására napirend után megtárgyalni a 21. sz. Előterjesztés 

Önkormányzat által nyújtott 2018. évi önkormányzati támogatások felhasználásának 

ellenőrzéséről napirendet és a 22. sz. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségének ellenőrzése napirendet. 

Továbbá érkezett egy utólag kiküldött plusz előterjesztés a csomópontok fejlesztéséről melyet, 

ha tárgyalni kíván a bizottság napirendre kell vennünk. 

Kérem szavazzunk, aki az elhangzott módosításokkal a napirendi javaslatot elfogadja, 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Sóvágó László, 

Mester József, Nagy Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javasolt 

napirendet (a döntéshozatalban 5 fő vett részt). 

 

1/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elfogadta a 

napirendi javaslatot. 

Napirend: 
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1.) Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2019.01.01-2019.09.30. 

közötti időszakban végzett működéséről. (képviselő-testületi ülés 01. napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

2.) Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására. (képviselő-testületi ülés 03. 

napirend) 

Előadó: jegyző, belső ellenőrzési vezető 

3.) Előterjesztés Önkormányzat által nyújtott 2018. évi önkormányzati támogatások 

felhasználásának ellenőrzéséről (csak bizottsági anyag) 

   Előadó: belső ellenőrzési vezető 

4.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

ellenőrzése (csak bizottsági anyag) 

Előadó: belső ellenőrzési vezető  

4.)  Előterjesztés „A hajdúszoboszlói Tourinform Iroda fejlesztése, és referencia iroda 

kialakítása” című pályázat támogatói okirat elfogadására. (képviselő-testületi ülés 04. 

napirend) 

Előadó: ügyvezető 

5.) Javaslat a 2019. költségvetési rendelet módosítására. (képviselő-testületi ülés 08. 

napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

6.) Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról. 

(képviselő-testületi ülés 09. napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

7.) Előterjesztés településrendezési tervek módosítására. (képviselő-testületi ülés 10. 

napirend) 

Előadó: városi főépítész 

8.) Előterjesztés „ötletpályázat” kiírására. (képviselő-testületi ülés 11. napirend) 

Előadó: városi főépítész 

9.) Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére 

pótelőirányzat biztosítására. (képviselő-testületi ülés 12. napirend) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

10.) Előterjesztés a Bocskai István Múzeumban pályázati önrész átcsoportosítására. 

(képviselő-testületi ülés 13. napirend) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

11.) Előterjesztés alapítvány támogatására. (képviselő-testületi ülés 15. napirend) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

12.) Előterjesztés központi orvosi ügyelet működtetésének átszervezésére, ügyeleti óradíj 

emelésére. (képviselő-testületi ülés 17. napirend) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

13.) Előterjesztés „ A mi karácsonyunk” című rendezvény támogatására. (képviselő-testületi 

ülés 18. napirend) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

14.) Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti fogott telek értékesítésére. (képviselő-testületi 

ülés 19. napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

15.) Előterjesztés a Hőforrás u. 108. szám alatti telekrész értékesítésére. (képviselő-testületi 

ülés 20. napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

16.) Előterjesztés mezőgazdasági területek haszonbérbe adására. (képviselő-testületi ülés 21. 

napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 
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17.) Előterjesztés az Aranykapu Óvoda udvarán zárt csapadékvíz elvezetés kiépítésével 

kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 23. napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

18.) Előterjesztés a Hősök terén lévő támfal burkolatának szükséges mértékű felújításáról. 

(képviselő-testületi ülés 24. napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

19.) Beszámoló a 2019. évben végzett beruházási, felújítási munkákról. (képviselő-testületi 

ülés 27. napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

20.) Beszámoló a város kommunális infrastruktúra helyzetéről. (képviselő-testületi ülés 28. 

napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

23.) Előterjesztés támogatási szerződés módosítására (csak bizottsági anyag) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

24.)  Előterjesztés csomópontok fejlesztéséről  

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

 

1. napirend 
 

Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2019. 01. 01- 2019. 09. 30. 

közötti időszakban végzett működéséről (képviselő-testületi ülés 01. napirend) 

 

 

Harsányi István: Tegnap a VMB tárgyalta a két Volánbusz Zrt-s előterjesztést, és kiegészítést 

fogalmazott meg. A hivatal írásban keresse meg a Volán Zrt-t és kezdeményezze: a Tesco –

járat mielőbbi visszaállítását, amennyiben a város számára is elfogadható költségkalkuláció 

kerül elkészítésre; az autóbuszjáratok kihasználtságának vizsgálatát és a gazdasági paraméterek 

figyelembevétele mellett kisebb autóbuszok üzembehelyezését; a korábbi 

menetrendváltozásból származó negatívumok felülvizsgálatát, pl. a Bánomkertben, a Hőforrás 

utcán túli peremterületről, és a temetőjárat visszaállításáról kérjenek egy árajánlatot. Célszerű 

lenne a lakossági igények kielégítése céljából új autóbusz útvonalak beindításáról is 

beszélnünk. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés? A Volánbusz Zrt. ezekre a feladatokra vállalja-

e a költségkalkuláció elvégzését és milyen határidővel? 

 

Nagy László: Természetesen társaságunk nyitott minden kérdés, kérés megválaszolására. 

Kérjük, hogy írásban küldjék meg a kéréseket, és mi rövid határidőn belül írásban válaszolunk 

minden felvetésre. Autóbusz-beszerzéssel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a 

keleti-régióban 3000 járművel gazdálkodunk, melyből kettő közepes méretű (30 személyes), az 

erre való igényt új beszerzésként kell apcektálni. Jelenleg Hajdúszoboszlón egy 18 személyes 

busz látja el a régi „Űrhajós” negyed és kapitány utcákon az üzemeltetést, és az esetleges 

meghibásodás, vagy szemle miatti kiesés idejére ide telepítettünk egy másik régióból egy 

hasonló méretű buszt, hogy fennakadás ne legyen a szolgáltatásban. 

 

Harsányi István: van-e további kérdés, vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. Aki 

az előterjesztést támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Sóvágó László, 

Mester József, Nagy Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
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határozati javaslatot (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak 

alapján - a következő határozatot hozta: 

 
2/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága javasolja 

elfogadásra Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Volánbusz 

Zrt. Hajdúszoboszló város területén végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 

2019.01.01-09.30. időszak vonatkozásában elkészült tájékoztatójában foglaltakat. 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2019. december 12. 

 

 

2. napirend 

 

Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

(képviselő-testületi ülés 03. napirend) 

 

Nagy Csaba: belső ellenőrzési vezető néhány mondatban bemutatkozik. Az előterjesztett 2020. 

évi ellenőrzési terv Jegyző úrral egyeztetett tartalommal, jogszabályoknak megfelelően került 

előterjesztésre, a korábbi évek tapasztalatai illetve az önkormányzat elvárásai alapján került 

összeállításra.  

 

Harsányi István: Javasolnám, hogy a HVTV-t az első negyedévben, a Járóbeteg-Ellátó 

Centrumot a második negyedévben ellenőrizze a csoport, illetve kérdezem, hogy a gasztro-

rendezvények vizsgálva lettek-e, és melyik évben? 

 

Nagy Csaba: A 2017-es gasztro-rendezvényeket még nem vizsgáltuk, ezért került a tervbe, a 

2016. évre vonatkozóan már korábban végeztünk vizsgálatot. A 2019-es évet most fejeztük be 

a soron kívüli ellenőrzés keretében. A 2018-as év ellenőrzését, elrendelés alapján 2020. 

januárban soron kívüli ellenőrzésként tudjuk elvégezni.  

Nincs akadálya, hogy átcsoportosítsuk az ellenőrzéseket, azért nem az első két negyedévben 

szokott történni egy-egy ilyen rendszerellenőrzés, mivel az önkormányzatoknál, illetve az 

intézményeknél az előző év zárszámadása készül, és az ellenőrzéssel akadályozni szoktuk a 

munkát, hiszen egy ellenőrzés is megterhelést jelent az ellenőrzött szerv részére. Ha nincs más 

indoka az ellenőrzések első két negyedévre történő előrehozatalának, akkor nem javasolnám a 

módosítást. Természetesen el tudjuk végezni, részünkről akadálya nincs. 

 

Harsányi István: Ha mindkét intézményt a második negyedévben ellenőriznétek, van-e reális 

esélye? 

 

Nagy Csaba: Részünkről van, mi eltudjuk végezni az ellenőrzéseket második negyedévben, 

csak az említett indok miatt van későbbre tervezve, hogy ne akadályozzuk a munkát. 

 

Harsányi István: van-e további kérdés, vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. Aki 

az előterjesztést támogatja azzal a módosítással, hogy a HVTV és a Járóbeteg-Ellátó Centrum 

ellenőrzése 2020. második negyedévben történjen, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal (Harsányi István, Mester József, Nagy 

Attila, Tóth Márta) 1 tartózkodás (Dr. Sóvágó László) és ellenszavazat nélkül elfogadta a 
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határozati javaslatot (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak 

alapján - a következő határozatot hozta: 

 

3/2019. (XII.11) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja 

a módosított 2020. évi belő ellenőrzési tervet és javasolja elfogadásra a képviselő-

testületnek az alábbiak szerint: 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

irányítása alá tartozó költségvetési intézményeire vonatkozó 2020. évi ellenőrzési tervet 

azzal a módosítással hagyja jóvá, hogy a Hajdúszoboszlói Városi Televízió és a 

Járóbeteg-Ellátó Centrum ellenőrzése 2020. második negyedévben történjen. 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri 

Hivatalra vonatkozó 2020. évi ellenőrzési tervet jóváhagyja. (2. sz. melléklet: 2020. évi 

belső ellenőrzési terv) 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2019. december 12. 

 

 

3. napirend 
 

Előterjesztés Önkormányzat által nyújtott 2018. évi önkormányzati támogatások 

felhasználásának ellenőrzéséről ( csak bizottsági anyag) 

 

Harsányi István: Van-e kiegészítés? Kérdés, vélemény? –amennyiben nincs ,kérem szavazunk: 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal (Harsányi István, Mester József, Nagy 

Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 4 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta: 

 

4/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 

Hajdúszoboszló Jövőjéért Egyesület, a Hajdúszoboszlói Gazdakör, a Hajdúszoboszlói 

Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület és a Hajdúszoboszlói Polgári Olvasókör részére 

nyújtott 2018. évi önkormányzati támogatások felhasználásának ellenőrzéséről készített 

jelentéseket elfogadja. 

 

Felelős:  jegyző, belső ellenőrzési vezető 

Határidő:   2019. december 11. 

 

 

4. napirend 

 

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

ellenőrzése (csak bizottsági anyag) 

 

Nagy Csaba: A Polgármesteri Hivatal 2018. évi beszámolóját ellenőriztük. A beszámolóban, 

jelentésben kisebb hiányosságokat tapasztaltunk, ezek alapvetően nem vonnak a beszámoló 

egészére vonatkozóan semmit, azt megbízhatónak és pontosnak értékeltük. Ezekkel a kisebb 

hiányoságokkal is megfelelő értékelést kapott ez a terület. 
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Harsányi István: van-e kérdés, vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. Aki az 

előterjesztést támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal (Harsányi István, Mester József, Nagy 

Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 4 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta: 

 

5/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

ellenőrzéséről készített jelentést elfogadja. 
 

Felelős:  jegyző, belső ellenőrzési vezető 

Határidő:   2019. december 11. 

 

 

5. napirend 

 

Előterjesztés „A hajdúszoboszlói Tourinform Iroda fejlesztése, és referencia iroda 

kialakítása” című pályázat támogatói okirat elfogadására.  

(képviselő-testületi ülés 04. napirend) 

 

Czeglédi Gyula: A Magyar Turisztikai ügynökség 100 %-os finanszírozásban a teljes 

tourinform irodának átépítését megfinanszírozza. Referenciaként az országban néhány helyen 

fog ez megtörténni, vélhetően a nagyobb turisztikai központokban. Egy aggály merült fel, hogy 

milyen kötöttséget fog ez jelenteni az önkormányzat számára. A csatolt mellékletből 

egyértelműen látszik, hogy a tourinform irodára vonatkozik a fenntartási kötelezettség, de még 

ott sem zárja ki - ha a támogató hozzájárul - az elidegenítést, vagy akár a bérbeadást, tehát 

tulajdonképpen kockázatot nem jelent az önkormányzatunk számára. Amennyiben ezt az 

előterjesztést megszavazzuk kapunk egy reményeink szerint szép, új, modernek nevezhető 

tourinform irodát. Javaslom támogatni. 

 

Harsányi István: Úgy gondolom támogatni kell az előterjesztést, ha ezzel Hajdúszoboszlóra 

sikerül pénzt hozni, mindent meg kell tenni érte. Az, hogy a TDM-é lesz e ez a frekventált iroda, 

vagy esetleg másé, de akkor is egy olyan frekventált városrészen  helyezkedik el az iroda, ahol 

nagyon sok vendéget tud fogadni, és  mindenképp a vendégek tájékoztatására nagy gondot kell 

fordítanunk. 

 

Harsányi István: van-e kérdés, vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. Aki az 

előterjesztést támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Sóvágó László, 

Mester József, Nagy Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak 

alapján - a következő határozatot hozta: 

 

6/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja 

az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa Czeglédi Gyula 

polgármester urat, hogy a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjét 
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hatalmazza fel a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. támogatói okiratának aláírására „A 

hajdúszoboszlói Tourinform Iroda fejlesztése, és referencia iroda kialakítása” feladat 

megvalósítására. 
 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2019. december 12. 

 

 

6. napirend 

 

 Javaslat a 2019. költségvetési rendelet módosítására.  

(képviselő-testületi ülés 08. napirend) 

  

Harsányi István: van-e kiegészítés? Kérdés, vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. 

Aki az előterjesztést támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Sóvágó László, 

Mester József, Nagy Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

rendelettervezetet (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján 

- a következő határozatot hozta: 

 

7/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja 

a 2019. évi költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslatot és rendelettervezetet, 

és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az alábbiak szerint:  

 

 

Rendelettervezet! 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2019. (…..) önkormányzati rendelete 

 Hajdúszoboszló Város 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(I.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. 

évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről - az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 

368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

szóló 2018. évi L. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és felhatalmazása alapján, 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében 

eljárva - az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.27.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Jogi, Igazgatási és Ügyrendi Bizottsága egyetértésével - a következőket 

rendeli el: 
 

I. FEJEZET 

A rendelet hatálya 
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1. § 
 

A 2019. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése az alábbira 

változik: 
 

(1) „A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés főösszegét 8.459.366 E Ft-ban, a 

bevételek és kiadások egyenlegét 

    4.866.856 E Ft működési célú bevétellel, 

    5.141.389 E Ft működési célú kiadással és 

    -  274.533 E Ft működési egyenleggel, valamint 

 

     2.351.475 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 

               3.317.977 E Ft felhalmozási célú kiadással és 

           -      966.502 E Ft felhalmozási egyenleggel,  

fogadja el.” 

 

(2) Az eredmény - 1.241.035 E Ft, melynek forrása a 2018. évi pénzmaradvány. 
 

2. § 

 

Az ÖR. 12.§a az alábbiakra módosul: 
 

/1/ A képviselő-testület az alábbi költségvetési tételek vonatkozásában a felhasználás jogát 

átruházza: 

 

Polgármesterre 25.600 E Ft-ot a 12. sz. mellékletben meghatározott feladatokra. 

 

/2/ A képviselő-testület az alábbi költségvetési tételek felhasználásához a döntéséhez az alábbi 

bizottságok javaslatait kéri: 

 

a.) Szociális és Egészségügyi Bizottságtól - a 10. sz. melléklet 8/ÖK sorában szereplő szünidei 

gyermekétkeztetés kivételével – 96.980 E Ft-ra, valamint a 12. sz. melléklet szerint 1.250 

E Ft -ra szociális és egészségügyi feladatok támogatására. 115.284 E Ft-ra a 

Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ támogatására, 

1.000 E Ft krízisszálló üzemeltetésre, 300 E Ft-ot pszichiátriai nappali ellátás támogatására, 

1.000 E Ft gyermekek átmeneti otthona helyettes szülői hálózat működtetése támogatására, 

valamint 300 E Ft-ot KEF működtetésre (11. sz. melléklet). 

b.) A 10. sz. melléklet 8/ÖK sorában szereplő rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés feladatot 

az Igazgatási Iroda szakmai iránymutatásának alapján a Hajdúszoboszlói Gazdasági 

Szolgáltató Intézmény látja el. 

c.) Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságtól 49.500 E Ft–ra a 12. sz. melléklet 

4/ÖK, 5/ÖK és 15/ÖK sorokon meghatározott feladatokra, valamint 12.000 E Ft-ot TDM 

forgalomélénkítő imázs-kampányának támogatására (11. sz. melléklet 16/M sor). 

d.) Kulturális, Nevelési és Sport Bizottságtól 45.000 E Ft-ra a 12. sz. mellékletben szereplő 

3/ÖK, 6/ÖK és 7/ÖK sorokban meghatározott feladatokra. 

e.) Pénzügyi és Gazdasági Bizottságtól 13.000 E Ft a 12. sz. melléklet 11/ÖK (Civil 

Szervezetek és Intézmények támogatása) sor alapján, mely összegnek maximum 20 %-a 

az önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére fordítható. Továbbá 2.000 E Ft a 

városi rendőrkapitányság, 500 E Ft a polgárőrség, 1.000 E Ft az egyházak támogatására 

(11. sz. melléklet). 
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f.) Pénzügyi és Gazdasági valamint a Városfejlesztési és Műszaki Bizottságoktól 11. sz. 

mellékletben szereplő 2.000 E Ft-ot önerős közműépítésre, valamint a 14. sz. mellékletben 

70.000 E Ft-ot intézmény-felújításokra. 

 

/3/ 12. sz. melléklet 19/ÖK sora jelen rendelet 16 §. /1/ bekezdése alapján kerül leosztásra. 

 

/4/ 12. sz. melléklet 20/ÖK sor jogszabály hatálybalépését követően automatikusan kerül az 

érintett intézmények részére leosztásra. 

3.§ 

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től a 2019. 

évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 

 

 

Czeglédi Gyula sk.     Dr. Korpos Szabolcs sk. 

    polgármester             jegyző 
 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2019. december 12. 

 

7. napirend 

 

Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról.  

(képviselő-testületi ülés 09. napirend) 

 

 

Harsányi István: van-e kiegészítés? Kérdés? 

Olvasva ezt az anyagot „kívánságlistának” tűnik, nincs alátámasztva mennyivel emelkednek az 

árak, a beszállítási költségek. Jó lenne erről egy önköltség számítást készíteni és kimutatni, 

hogy eddig ennyibe került egy átlagos ételnek az alapanyag költsége, a rezsi mennyibe került. 

Mi indokolja ezt, hogy most 3-6 %-kal megemeljük ezeket az árakat? 

 

Nagyné Dede Adél: a nyersanyagnorma egy meghatározott összeg, azt az önkormányzat 

fogadja el minden évben, ebből állítjuk össze az étkeztetést, ezt fizetik meg a szülők, ezt 

rezsiköltség nem terheli. Egy meghatározott összegből kell kihozni, tehát ehhez külön 

költségszámítást nem tudunk készíteni. Az áremelkedést a várható emelkedések 

figyelembevételével határoztuk meg. Az, hogy eltér azért van, mert minden korosztálynak más 

az előírás szerinti adag mértéke. Eddig nem voltak megfelelő mértékűek az arányok, próbáljuk 

most ezt az arányt helyreállítani és ezért eltérőek a mértékek.  

 

Harsányi István: ilyen alapon akár kétszer ennyit is lehetett volna beírni, mivel lehet 

alátámasztani ezeket a számokat?  

 

Lőrincz László: igen, lehetne ez a szám a duplája is, ez azt jelenti, hogy nagyobb adagokat, 

igényesebb ételt kapnának a gyerekek, például lehet több lenne benne a gyümölcs. A képviselő-

testület által elfogadott összegből kell kigazdálkodni. Vannak olyan napok, hogy többet 

költenek rá, van olyan, hogy kevesebbet, összességében, átlagban ezt az összeget kell elköltenie 

az intézménynek erre a feladatra, ami csak a nyersanyagra vonatkozik. Bizottsági ülésen 

felmerült annak kérdése, hogy kik a nyersanyag-beszállítók, milyen módon történik a 

kiválasztásuk, és egyáltalában ez a rendszer hogyan működik. Jelenleg olyan gyakorlat szerint 

működik, hogy még a korábbi intézmény (HIK) által kötött beszállítói szerződések élnek, illetve 
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vannak új beszállítók. Az intézménynek különböző szempontok figyelembevételével kell 

kiválasztani a beszállítókat, tudják-e az igényelt mennyiséget tartósan, jó minőségben 

biztosítani, megfelelő áron. Arra is figyelni kell, hogy probléma esetén legyen tartalék az ellátás 

biztonsága érdekében. Felmerült igényként ennek a rendszernek a pályáztatása is. Ennek nincs 

akadálya, hogy jövőre beszerzési eljárás meg legyen hirdetve, ami elég munkaigényes és elég 

sok problémát felvet, mert termékcsoportonként, bizonyos módon kell meghirdetni ezeket. A 

gyerekeknek sem biztos, hogy minden étel ugyanolyan megfelelő, nehéz megfelelő döntést 

hozni, de természetesen amennyiben erre igény van, az intézménnyel együtt közösen ezt az 

eljárást le fogjuk folytatni. 

 

Harsányi István: van-e további kérdés, vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. Aki 

az előterjesztést elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Sóvágó László, 

Mester József, Nagy Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak 

alapján - a következő határozatot hozta: 

 

8/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja 

az előterjesztést és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az alábbiak szerint: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 

tekintetében 2020. évre az alábbi nyersanyagnormákat és térítési díjakat állapítja meg.  
 

Intézmény 
2020. évi 

nyersanyagnorma (Ft) 

2020. évi térítési díj 

(Ft) 

Bölcsőde 408 518 

Óvodák 446 567 

Ált. Iskola 

7-10 év 

10-14 év 

Középiskolai ebéd 14-18 év 

 

470 

494 

342 

 

597 

627 

434 

Kollégiumi ellátás 
762 968 

Szociális étkezés 
358  

 

Intézmény 2020. évi 

nyersanyagnorma (Ft 

2020. évi térítési díj 

(Ft) 

Speciális étkezés óvoda és 

általános iskola alsó tagozat: 

- tízórai 

- uzsonna 

 

 

235 

235 

 

 

298 

298 

Speciális étkezés általános 

iskola felső tagozat és 

középiskola: - tízórai 

- uzsonna 

 

 

296 

296 

 

 

376 

376 
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Intézmény 
2020. évi 

nyersanyagnorma (Ft) 

2020. évi térítési díj rezsivel 

(Ft) 

Vásárolt közszolgáltatás: 

- Éltes Mátyás  Ált. Iskola 

- Speciális étkezés óvoda: 

      csak ebéd 

- Speciális étkezés iskola: 

       7-10 év csak ebéd 

     11-14 év csak ebéd 

- Speciális étkezés középiskola 

       csak ebéd 

 

662 

 

465 

 

611 

684 

 

756 

1.765 

 

1.000 

 

1.000 

1.500 

 

1.500 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátásokról szóló önkormányzati rendeletbe építse be a fenti térítési díjakat. 
 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2019. december 12. 

 

 

8. napirend 
 

Előterjesztés településrendezési tervek módosítására. (képviselő-testületi ülés 10. napirend) 

 

Tokai-Kiss Gábor: A rendezési tervek módosítása elég sajátos módon történhet, szemben a 

többi önkormányzati rendelettel, egy többlépcsős egyeztetésnek kell, hogy megelőzze. Két 

konkrét tételnél kezdeményeztek módosítást, melyről most csak elvi döntést kell hozni a 

testületnek a holnapi napon, mivel itt a költségviselők a kezdeményezők, az önkormányzatnak 

nem fog pénzbe kerülni. Azért kerül mégis a bizottság és a testület elé a kérelem, hogy elvi 

hozzájárulás legyen hozzá, mert ha alapból nem támogatjuk, akkor nem kell feleslegesen pénz 

elköltésére kényszeríteni a kérelmezőket. Elvi döntés születik, tervek készülnek, aztán ismét 

vissza kerül testület elé, és amikor az állami főépítész is hozzájárult a végső szakmai 

véleményével, akkor lehet jóváhagyni.  

 

Harsányi István: van-e kérdés, vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. Aki az 

előterjesztést támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Sóvágó László, 

Mester József, Nagy Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak 

alapján - a következő határozatot hozta: 
 

9/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja 

az előterjesztést és annak határozati javaslatát és javasolja a képviselő-testületnek 

elfogadásra az alábbiak szerint:  

1. Hajdúszoboszló város Képviselő-testülete elvi támogatást ad Peterman László részére, 

hogy a hatályos településrendezési tervet módosítja. A módosítás során a 0220/8 hrsz. 

alatti terület egy része utcanyitás, és kétoldali telekosztás céljára belterületté válik. A 

területen, és a jelenleg magánterületen áthaladó csapadékvíz-elvezető árok 

nyomvonala kiváltásra kerül önkormányzati tulajdonú területre. Valamennyi 
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felmerülő költség (TRT módosítás, belterületbe vonás, árokáthelyezés, közművesítés) 

a vállalkozót terheli. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a településrendezési szerződés 

aláírására. 

2. Hajdúszoboszló város Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a 2475/20 és a 2475/21 

hrsz. ingatlanokon történő utcanyitás kerüljön ki a szabályozási tervből, és ezek az 

ingatlanok a 2475/22 és 2475/23 hrsz-ú területekkel egységesen K-id/3 jelű, 

Idegenforgalmi hasznosítású különleges területként szerepeljenek. A TRT 

módosítással kapcsolatos költségek viselője a Szoboszló Residence Zrt. 
 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2019. december 12. 

 

  

9. napirend 
 

Előterjesztés „ötletpályázat” kiírására. (képviselő-testületi ülés 11. napirend) 
 

Harsányi István: kiegészítés van-e? – amennyiben nincs kérdés, vélemény? 

 

Dr. Sóvágó László: megértem azt az álláspontot, hogy nemcsak úgy lehet azt a teret rendezni, 

ahogy az elmúlt ciklusban rendeztük, hanem másképpen is. Ám az feleljen meg azoknak a 

kritériumoknak, amelyekre utalás történik az előterjesztésben is - kulturált, magasszínvonalú 

lesz és illik a környezetbe. Várom, hogy ki tudja ezt úgy megtervezni, hogy ebbe a parkba ez 

beépüljön. Az előterjesztéssel ellentétben én nem érzek ott hiányt, ennek a városnak van egy 

gyógyparkja – a neve és a jellege is az, a gyógyhely védett területe – és ez igen megköveteli 

azt, hogy ott csend, nyugalom és rendezettség legyen.  

Várom azokat a maradandó építészeti javaslatokat, amelyek illenek annak a térnek a 

hangulatához. Ugye nem lesznek fabódék? - ugye nem mindenféle, oda nem illő termékek 

árusítását tervezzük? - hanem színvonalas dolgokat. Meg lesz szabva a megjelenése is, és az is, 

hogy hogyan lesz megtervezve. A vendéglátóipari létesítményt nem is értem, ilyet betenni a 

parkba tényleg bűn lenne. Az illúzió, hogy a 2020-as idegenforgalmi szezonra ebből bármi is 

kezdődik, 20 m2 –t meghaladó építmény esetén építési engedélyköteles, arra komoly építési 

eljárást kell lefolytatni, pláne mióta elfogadtuk az „Arculati kézikönyv”-et. Tartalmas 

létesítményeket ott létrehozni a jövő szezonig kizárt. Felesleges erőltetni, ennyi idő alatt nem 

lesz ott semmi megvalósítva, ha be lesznek tartva a szabályok, most meg pláne, hogy jövő 

márciustól elveszik az építés igazgatást az önkormányzatoktól. Ez megvalósíthatatlan, ez 

kapkodás, fejetlenség lesz, legalább azt hagyjátok meg, hogy a tervezőknek ne öt hét alatt 

kelljen megtervezni, egy komoly építész nem vállal egy város arculatát alapvetően befolyásoló 

létesítményre javaslatot tenni, -az komolytalan ember, aki ezt felvállalja, ide hetek, hónapok  

kellenek. Ez így összecsapott lesz, és akkor kénytelenek leszünk felemelni a szavunkat, ha 

olyan „bódéváros” készül megint, amely oda méltatlan, nem illik a környezetbe. Tervtanácsot 

kell tartani ezek nem fognak lemenni a szezonig. Ha ide szépet és nem faházat teszünk, akkor 

annak az épületnek olyannak kell lenni, hogy legalább 100 évre befolyásolni fogja a fürdő 

közvetlen környékét, tartósnak kell lenni, ami megfontolt tervezést igényel. Javaslom több időt 

adni a pályázóknak a terv elkészítésére, a minőségi munka érdekében. 

 

Harsányi István: van-e további kérdés, vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. Aki 

az előterjesztést támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal (Harsányi István, Mester József, Nagy 

Attila, Tóth Márta) 1 nem szavazattal (Dr. Sóvágó László) és tartózkodás nélkül elfogadta a 
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határozati javaslatot (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak 

alapján - a következő határozatot hozta: 

 

10/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja 

az Ötletpályázat kiírására előterjesztést és annak határozati javaslatát, és javasolja a 

képviselő-testületnek elfogadásra az alábbiak szerint: 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete támogatja, hogy 5 tervező megbízásával 

készüljenek tervjavaslatok a szabadtéri színpad és a Hotel AquaSol közötti közterület 

lehetséges hasznosítására, gazdagítására, funkciókkal való megtöltésére. A tervezési 

feladatokra a 2020 évi költségvetés terhére 5.000.000 Ft keretösszeget biztosít. A felkért 

bírálók javaslata alapján készüljön kiértékelés és előterjesztés a megvalósításra. 

A felkért tervezők: 

• Fésüs Építész Kft. 

• ifj. Gyöngyösi Miklós 

• Kálmán Zalán  

• Rácz Zoltán 

• S-Tér Kft. 
 

A felkért bírálók: 

• Czeglédi Gyula polgármester 

• Harsányi István bizottsági elnök 

• Tokai-Kiss Gábor városi főépítész 

• Szilágyiné Pál Gyöngyi városi főmérnök 

• Zsemberi István településtervező 
 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2019. december 12. 

 

 

10. napirend 

 

Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat 

biztosítására. (képviselő-testületi ülés 12. napirend) 

  

Harsányi István: van-e kiegészítés? Kérdés, vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. 

Aki az előterjesztést támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Sóvágó László, 

Mester József, Nagy Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

rendelettervezetet (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján 

- a következő határozatot hozta: 

 

11/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja 

a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat 

biztosítására előterjesztést és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az alábbiak 

szerint: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hajdúszoboszlóra 

költözik a Mikulás” program megvalósítására a Kovács Máté Városi Művelődési Központ 

részére bruttó 1.499.750 Ft pótelőirányzatot biztosít. 
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A pótelőirányzat forrása a város költségvetésének tartalék kerete.  
 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2019. december 12. 

 

 

11. napirend 
 

Előterjesztés a Bocskai István Múzeumban pályázati önrész átcsoportosítására.  

(képviselő-testületi ülés 13. napirend)  

 

Dr. Bihari-Horváth László: A múzeum évről évre, de legalább minden második évben beadja a 

pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériumába, így a múzeum szakmai támogatásához 

tudunk többlettámogatást szerezni. Az idei évben 10 millió forint támogatást nyert a múzeum, 

hogy új állandó retró kiállítást hozzon létre a Bocskai utca 12. sz. alatti épületben. Amikor 

beadtuk a pályázatunkat nagyobb összegre pályáztunk, ennek megfelelően a beadás 

pillanatában az önkormányzat egy nagyobb értékű önerőt ajánlott fel a múzeum számára, ezzel 

megemelte a múzeum előirányzatát, ez az összeg jelenleg is a múzeumnál van. A kiírás és a 

pályázati támogatási szerződés szerint a rendelkezésre álló önerőnek 90%-át használtuk fel erre 

a célra. A maradványt szeretnénk különböző vis maior helyzetekre fordítani. A kulturális 

bizottság támogatta az előirányzat átcsoportosítást. 

 

Harsányi István: van-e kérdés, vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. Aki az 

előterjesztést támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Sóvágó László, 

Mester József, Nagy Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot (a döntéshozatalban 5 fő vett részt, és - az előterjesztésben foglaltak alapján 

- a következő határozatot hozta: 
 

12/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és üGazdasági Bizottsága javasolja 

a képviselő-testületnek a Bocskai István Múzeumnak bruttó 1.900.000 Ft pályázati önrész 

átcsoportosítását engedélyezze az intézményi dologi előirányzatra az előterjesztésben 

meghatározott feladatok finanszírozására. 
 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2019. december 12. 

 

 

12. napirend 
 

Előterjesztés alapítvány támogatására. (képviselő-testületi ülés 15. napirend) 

 

Harsányi István: kiegészítés van-e? – amennyiben nincs kérdés, vélemény? 

 

Dr. Sóvágó László: ez a társaság néhány éve vásárolta meg, hogy ők ezt működtetni fogják. 

Nem tudom hanyadik támogatást adjuk nekik, mikor lesz ennek vége? Most a tetőzet romlott, 

aztán más is hibásodik, ez nem egyedi jelenség. Meg kell nézni a kérelmező céljait, mikor 

vállalták a szakszerű működtetést, karbantartást, felújítását, most meg „nyakra-főre” jönnek a 

kérelmek. Az nem működtetés, hogy vállalok valamit aztán rendszeresen kérem az 

önkormányzat pénzét. 
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Dr. Bihari-Horváth László: szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a jövőben azoknak a 

kiállítóhelyeknek, amelyek egyébként általánosságban gazdagítják Hajdúszoboszló kulturális 

örökségi palettáját, a támogatását illetően valami koncepció készítésére lenne szükség. Például 

Szoboszlói Gazdaház Vaskóné Bori több éve nagyon szép múzeumpedagógiai foglalkozás-

sorozatokat tart, több ezer tanuló megfordult nála és szintén megérdemelné azt, hogy támogatást 

kapjon az alapítvány által, annak a valóban műemlék épület fenntartására. Azt javaslom, hogy 

ezeknek a kiállító helyeknek egyfajta koncepcionális támogatása időben valósuljon meg. 

 

Harsányi István: van-e további kérdés, vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. Aki 

az előterjesztést támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal (Harsányi István, Mester József, Nagy 

Attila, Tóth Márta) 1 nem szavazattal (Dr. Sóvágó László) és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak 

alapján - a következő határozatot hozta: 
 

13/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága javasolja a 

képviselő-testületnek 1.000.000 Ft támogatás biztosítását a Hajdúszoboszlói 

Fazekasházért Alapítvány számára az épület héjazatának felújítási költségeire. 

Az összeg fedezete a költségvetés 11. sz. mellékletének 11/M ”Alapítványok támogatása”, 

illetve „általános költségvetési tartalék keret”  sora.  
 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2019. december 12.  

 

 

13. napirend 

 

Előterjesztés központi orvosi ügyelet működtetésének átszervezésére, ügyeleti óradíj 

emelésére. (képviselő-testületi ülés 17. napirend)  

 

Dede Erika: Az előterjesztés mellékletét képező tervezetben van, hogy a társulási ülésen 

meghatározott módon működtetett központi orvosi ügyelet milyen szintű anyagi terhelést ró a 

feladatot ellátó településekre. Az orvosok óradíjának kétszer kell, hogy a költségvetési táblába 

bekerüljön, hiszen ez Hajdúszoboszló orvosaira vonatkozott, és van egy kistérségi orvosi gárda 

is. Nem az orvosok száma a lényeg, hanem az ügyeleti órák száma, így a táblázatban szereplő 

összeget meg kell szorozni kettővel. Ami nagyon fontos, hogy a központi orvosi ügyelet 2020. 

évi tervezetében az összes kiadás sarokszáma 55 millió forint helyett 72 millió forintra változik. 

A tegnapi szakbizottsági ülésen alpolgármester úr kérte, hogy a 2019. évi feladatellátás várható 

összköltségét éves szinten számoljuk ki. Hajdúszoboszló illetve a Kistérségi Társulás 

tekintetében ezt a táblázatot elkészítette a Járóbeteg-Ellátó Centrum gazdaságvezetője, 

rendelkezésre áll, amit még a mai napon ki tudunk küldeni, ha erről döntés születik. 

 

Czeglédi Gyula: ez mennyiben befolyásolja az előterjesztést? 

 

Dede Erika: semmiben, mert ha így akarjuk működtetni, akkor ez ennyibe kerül. 

 

Czeglédi Gyula: az előterjesztés arról szól, hogy a Kistérségi Társulás úgy döntött, hogy nem 

pályáztatjuk meg, hanem saját hatáskörben kell megteremteni a szabályos működés feltételét. 

Az, hogy 2019-ben mi történt az információ szempontjából lehet jó, alapvetően a mellékelt 
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számítást nem, legfeljebb a hibajavítást befolyásolja. Mennyivel lesz több a szoboszlói 

terhelés? 

 

Dede Erika: a Szoboszló oszlop vége így 49.932.726 forint. 

 

Czeglédi Gyula: javaslom, hogy a holnapi ülésig a javított táblázatot mindenképp ki kellene 

küldeni, mert ez lényeges az előterjesztéshez. 

 

Dede Erika: a lényeg, hogy eddig 1.581 forint volt az óradíj lakosságszámra lebontva, a 

módosítással 2071 forintra változik.  

 

Harsányi István: csak a mi részünk emelkedik, vagy a többi településé is? 

 

Dede Erika: minden településé emelkedik a lakosságszám arányában. 

 

Dr. Sóvágó László: a jövő évi mennyivel több, mint az idei évi? 

 

Kiss Imréné: az idei évi várható komplett ügyeleti összköltség 65 millió forint, a jövő évi 

tervezett 72 millió forint. A 2020. évi tervezetből kimaradt egy sor, csak a szoboszlói 

orvosokkal terveztem, kifelejtettem a kistérségi orvosokat, ezzel ma a 2019. évi várható 

kimutatás készítésekor szembesültünk. 

 

Czeglédi Gyula: a 2019. évi várható kimutatás és a jövő évi tervezet között szoros összefüggés 

nincs, legfeljebb, hogy látunk egy várható bázisszámot, ami még mindig nem teljesen biztos. 

Ha jól értem a tervezetet kell kijavítani, mert egy sor hiányzik, az ellátandó ügyeleti óraszám 

dupla lesz, ez egyszerűen egy számítási hiba. 

Meg van az oka annak, - ami tegnapi ülésen nem derült ki - hogy miért ugyanannyi az összeg, 

amikor felemeltük a díjat, beleszámoltuk a végkielégítést is, mégis ugyanannyira jött ki az 

óradíj. 

 

Dr. Sóvágó László: erre mondom, hogy az orvosokat tájékoztatni kellene erről, hogy ne 

méltatlankodjanak. 

 

Czeglédi Gyula: a javított táblázatot mindenképpen ki kellene küldeni még ma, egy rövid kis 

magyarázó szöveggel.  

 

Dede Erika: Nagyhegyes polgármester asszonya nem tudja elfogadni, hogy az ő háziorvosai 

hajdúszoboszlói lakost lássanak el. 

 

Czeglédi Gyula: azt nyilatkozta, hogy minden körülmények között vállalja ennek a rendezését, 

ha nem, újra össze kell ülni a Kistérségi Tanácsnak és új döntést hozni. 

 

Dr. Sóvágó László: lehet, hogy nem is tudja vállalni, mert az orvos és a munkáltatója között 

egyenrangú szerződés van, és lehet, azt hitte, hogy ő ezt el fogja intézni, az orvos meg közölte 

vele, hogy a munka szerződése erre nem terjed ki, és nem tud mit csinálni a nagyhegyesi 

polgármester asszony. 

 

Biró Anita: az előterjesztés a társulási ülésen megállapodottak szerint lett előkészítve. Ugyanezt 

az előterjesztést fogja tárgyalni a másik három település képviselő-testülete is. Úgy gondolom, 

ha valamelyik, mondjuk a nagyhegyesi képviselő-testület ezt nem szavazza meg, akkor a 

társulási működés nem fog tudni létrejönni. Ilyen információk miatt fölösleges a tanácsot 
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összehívni, várjuk meg, míg mind a négy testület döntést hoz, és ha közösen megbeszéltek 

ellenére mégsem működik az ügyeleti ellátás, el kell dönteni, hogyan tudjuk közösen tovább 

szervezni. 

 

Harsányi István: úgy gondolom a 13 millió forint nem kevés összeg, de ha az ügyeleti rendszert 

át akarjuk alakítani, akkor ezt be kell vállalnunk. Bízzunk benne, hogy ennyi elegendő lesz 

ahhoz, hogy működjön az ügyeleti rendszer és nem lép ki senki, mert ha igen, akkor ez az 

összeg még nagyobb lesz, ha működtetni akarjuk. 

 

Kiss Imréné: pénteken fogok a mentők orvosaival tárgyalni, hogy ők mennyi óradíjért vállalják 

az ügyeletet, tehát ez az összeg még mindig változhat. Sóvágó képviselő úr kérdésére 

válaszolva Szoboszlónak a jövő évi ügyelet ellátása nem fog többe kerülni, a három 

gépkocsivezető, akik jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban vannak, a bérük járulékkal együtt 

több, mint 10 millió forint. Ez a pénz megmarad és ezért a más formában történő működés nem 

feltétlen jelent Hajdúszoboszlónak többletköltséget. 
 

Mester József: a gépkocsivezetők bére is osztódik a települések között? 

 

Kiss Imréné: szakképzett gépkocsivezetők lesznek, és tulajdonképpen ezt a megmaradt pénzt 

ők fogják megkapni. 
 

Harsányi István: van-e további kérdés, vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. Aki 

az előterjesztést támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal (Harsányi István, Mester József, Nagy 

Attila, Tóth Márta) 1 tartózkodás (Dr. Sóvágó László) és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak 

alapján - a következő határozatot hozta: 
 

14/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja 

a központi orvosi ügyelet működtetésének átszervezésére, ügyeleti óradíj emelésére 

előterjesztést azzal a módosítással, hogy a központi orvosi ügyelet 2020. évi tervezetében 

az összes kiadás 55 millió forint helyett 72 millió forintra változik, és ezt javasolja 

elfogadásra a képviselő-testületnek az alábbiak szerint: 
 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 

hajdúszoboszlói háziorvosok kérésére - az egészségügyi alapellátás keretében 

jelenleg működő kistérségi központi orvosi ügyelet működését újra áttekintette. 

A döntéshozó, a fenti feladat külső egészségügyi szolgáltatóhoz történő 

kiszervezését nem támogatja.  Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsa 17/2019. (XII.03.) HKTT határozatát elfogadja és a 

módosított működési szabályzat alapján működtetett kistérségi központi 

háziorvosi ügyelet működését 6 hónap múlva áttekinti és felülvizsgálja. 
 

II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi 

orvosi ügyelet hajdúszoboszlói háziorvosainak (9 fő + asszisztencia) 2020. 

január és február hónapra 1.000.-Ft óradíjemelését (orvosoknak 800.-Ft+200.-

Ft asszisztencia megosztásban) támogatja, melynek összege 965.484.-Ft, a 2019. 

évi költségvetés tartalékának terhére, biztosítja. A további 10 hónap fedezetét 

a Járóbeteg-Ellátó Centrum 2020. évi költségvetésébe betervezi.  
 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2019. december 12.  
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14. napirend 

 

Előterjesztés „ A mi karácsonyunk” című rendezvény támogatására. 

 (képviselő-testületi ülés 18. napirend)  

 

 

Harsányi István: van-e kiegészítés? Kérdés, vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. 

Aki az előterjesztést támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Sóvágó László, 

Mester József, Nagy Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

rendelettervezetet (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján 

- a következő határozatot hozta: 

 

15/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága javasolja, 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének „A mi karácsonyunk” 

című ünnepség lebonyolításához 250.000.-Ft támogatást nyújtson a Hajdúszoboszlói 

Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ részére. A támogatási összeg 

fedezetét a 2019. évi városi költségvetés tartalékának terhére biztosítja.  
 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2019. december 12.  

 

 

15. napirend 

 

Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti fogott telek értékesítésére.  

(képviselő-testületi ülés 19. napirend) 

 

Harsányi István: van-e kiegészítés? Kérdés, vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. 

Aki az előterjesztést támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Sóvágó László, 

Mester József, Nagy Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

rendelettervezetet (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján 

- a következő határozatot hozta: 

 

16/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete továbbra is 

fenntartja a 120/2019. (VII.05.) számú Kt. határozatában foglaltakat és hozzájárulását 

adja a Hajdúszoboszló, Csontos utca 81. szám alatti 4421 hrsz-ú telek értékesítéséhez a 

rajta található 4421/A hrsz-ú lakóház társtulajdonosa, Krasznai József (4200 

Hajdúszoboszló, Haladás utca 17.) részére 2.850.000 Ft eladási áron. 

Vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg fizeti meg az eladó 

számlájára. 

A Bizottság támogatja, hogy Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

adásvételi szerződés aláírására. 
 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:   2019. december 12.  
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16. napirend 

 

Előterjesztés a Hőforrás u. 108. szám alatti telekrész értékesítésére. 

(képviselő-testületi ülés 20. napirend) 

 

Harsányi István: van-e kiegészítés? Kérdés, vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. 

Aki az előterjesztés 1. és 2. sz. határozati javaslatát támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Sóvágó László, 

Mester József, Nagy Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

rendelettervezetet (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján 

- a következő határozatot hozta: 

 

17/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja, 

és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra, hogy a Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 108. 

sz. alatti 4287 hrsz-ú ingatlan 97/399-ed tulajdoni hányadára vonatkozóan Rásó Róbert 

és Erdős András eladó által 2019. 11. 11. napján közölt megállapodásra vonatkozóan 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata lemond elővásárlási jogáról. 

A Bizottság támogatja, hogy a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

okiratok aláírására. 

 

Határidő:   2019. december 12.  

Felelős:  bizottsági elnök 

 

 

18/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja, 

és javasolja a képviselő-testületnek, hogy hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Hőforrás 

u. 108. sz. alatti 4287 hrsz-ú ingatlanban lévő 97/399-ed tulajdoni hányad értékesítéséhez 

Rásó Róbert és Erdős András tulajdonostársak részére 2.000.000 Ft összegű eladási áron.  

Vevők az ingatlanrészt a teljes ingatlanban lévő tulajdoni hányad k arányában vásárolják 

meg. Vevők a vételárat adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg fizetik meg az eladó 

számlájára. 

A Bizottság támogatja, hogy a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 

okiratok aláírására. 
 

Határidő:   2019. december 12.  

Felelős:  bizottsági elnök 

 

 

17. napirend 

 

Előterjesztés mezőgazdasági területek haszonbérbe adására. 

 (képviselő-testületi ülés 21. napirend) 

 

Harsányi István: van-e kiegészítés? Kérdés, vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. 

Aki az előterjesztést támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Sóvágó László, 

Mester József, Nagy Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
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rendelettervezetet (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján 

- a következő határozatot hozta: 

 

19/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja, 

és javasolja hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete öt év 

bérleti időre haszonbérbe meghirdesse az alábbi, szántó, nádas művelési ágú 

ingatlanokat a feltüntetett licitálási alapár mellett. 

Sorszám Hrsz. terület 

(ha,m2) 

min. oszt. Ak érték Licitálási 

alapár (Ft/év) 

1. 0243/7 3599 2 12,52   46 000 

2. 0243/9 1 2436 2 43,28 182 000 

3. 0409/6 1 5074 2 52,46 221 000 

4. 0357 5 7651 3  25,94   40 000 

5. 0359/2 17 9681 3 80,86 100 000 

 

A licitálás során kialakult haszonbérleti díjak a 2020. évre vonatkoznak, ezt követően a 

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

fogyasztói árindex mértékével.  

Amennyiben a szerződés lejárati ideje előtt bérbeadáson kívül más szándéka van a 

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

szerződést. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 

 

Határidő:   2019. december 12.  

Felelős:  bizottsági elnök 

 

 

18. napirend 

 

Előterjesztés az Aranykapu Óvoda udvarán zárt csapadékvíz elvezetés kiépítésével 

kapcsolatosan. (képviselő-testületi ülés 23. napirend) 

 

 

Harsányi István: van-e kiegészítés? Kérdés, vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. 

Aki az előterjesztést támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Sóvágó László, 

Mester József, Nagy Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

rendelettervezetet (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján 

- a következő határozatot hozta: 

 

20/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legfeljebb bruttó 

1.456.710 Ft keretösszeget biztosít az Egyesített Óvoda Aranykapu Óvoda tagintézménye 

részére, az intézmény udvarán, az épület csapadékvíz elvezetésének zártan történő 

kiépítésére a 2019. évi városi költségvetés intézményfelújítás kerete terhére.  
 

Határidő:   2019. december 12.  

Felelős:  bizottsági elnök 
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19. napirend 

 

Előterjesztés a Hősök terén lévő támfal burkolatának szükséges mértékű felújításáról. 

(képviselő-testületi ülés 24. napirend) 

 
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: a szakbizottság tegnapi ülésén jelen formájában nem támogatta az 

előterjesztést. Kérésük az, hogy végleges megoldást találjunk a támfal burkolatának 

megoldására, mert a jelenlegi műszaki megoldással tovább felújítani ezt a felületet egy 

végeláthatatlan folyamat. Az a javaslat született, hogy egy igazságügyi szakértő bevonásával 

vizsgáljuk meg, hogy ténylegesen mi okozza ennek a burkolatnak a nem megfelelő működését, 

illetve tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen maradandó szerkezettel kerüljön 

rögzítésre akár a meglévő burkolat, akár egy másik burkolatban gondolkodunk. Nekünk volt 

egy olyan kérésünk, hogy a fagyos idő beállta előtt legyen lehetőségünk és pénzügyi keretünk 

a már megmozdult, felvált elemeket leszedhessük, hisz ha magától esik le nagy valószínűséggel 

össze is fog törni, és erre vonatkozóan egy 1.000.000 Ft-os keretösszeget kértünk elkülöníteni, 

hogy a munkálatokat most meg tudjuk indítani, illetve a szakértővel fel tudjuk venni a 

kapcsolatot. A szakbizottság az így módosított határozatot 3 igen szavazattal támogatta. 

 

Harsányi István: szó volt még a pannók sorsáról, ha új burkolat lesz, lehet , hogy méltóbb helyett 

kell találni az elhelyezésükre, átgondolásra javasolja a szakbizottság. 

Van-e kérdés, vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. Aki az előterjesztést a 

kiegészítésekkel elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Sóvágó László, 

Mester József, Nagy Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak 

alapján - a következő határozatot hozta: 

 

21/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emlékezés terén 

lévő támfal burkolatának szükséges javítási munkáit, 2020. tavaszáig vizsgálja felül.  

A felülvizsgálatot szakemberekből álló team keretében, építésügyi (igazságügyi) szakértő 

bevonásával végezze el, és dolgozzon ki alternatívákat a támfal végleges helyreállítására. 

Az iroda tegyen javaslatot a pannók más helyszínen történő, méltó elhelyezésére. 

 

A szükséges feladatok elvégzéséhez bruttó 1.000.000 Ft keretösszeget biztosít, a 2019 évi 

városi költségvetés tartalékkerete terhére. 

 

Határidő:   2019. december 12.  

Felelős:  bizottsági elnök 

 

 

20. napirend 

 

Beszámoló a 2019. évben végzett beruházási, felújítási munkákról.  

(képviselő-testületi ülés 27. napirend)  

Harsányi István: Főmérnök Asszony készített egy kiegészítést, mely az ülés elején kiosztásra 

került. A szakbizottsági ülésen kértük, hogy táblázatban legyen kimutatva a költségek 
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alakulása, illetve a megvalósulás éve. Ehhez van-e további kiegészítés? – nincs. Van-e kérdés, 

vélemény? amennyiben nincs kérem szavazzunk. Aki az előterjesztést támogatja, kérem 

kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Sóvágó László, 

Mester József, Nagy Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak 

alapján - a következő határozatot hozta: 

 

22/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja 

és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a 2019. évi beruházásokról és 

felújításokról készült kiegészített beszámolót. 

 

Határidő:   2019. december 12.  

Felelős:  bizottsági elnök 

 

 

21. napirend 

 

Beszámoló a város kommunális infrastruktúra helyzetéről. 

(képviselő-testületi ülés 28. napirend) 

 

 

Harsányi István: van-e kiegészítés? – nincs. Kérdés, vélemény? 

A szakbizottsági ülésen elhangzott, hogy a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t támogatnunk 

kell, hogy minél szélesebb körű szolgáltatást tudjon biztosítani a városunk parkjai 

gondozásában, legyen szakképzett munkaerő, legyenek gépek, legyen forrás arra, hogy a 

hulladékot el tudják szállítani. Sok lakótelepen a hulladéklerakók mellet nagyon sok a szemét, 

ezeknek a tisztítását meg kell oldani, zöld területeket gyakrabban kell kaszálni. Ezeket a 

feladatokat meg kell oldani, ehhez forrás kell, a költségvetésben erre biztosítanunk kell 

fedezetet. 

Van-e további vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. Aki az előterjesztést 

támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Sóvágó László, 

Mester József, Nagy Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak 

alapján - a következő határozatot hozta: 

 

23/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága támogatja 

és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a város kommunális infrastruktúrájának 

helyzetéről szóló beszámolót.  

 

Határidő:   2019. december 12.  

Felelős:  bizottsági elnök 

 

 

 

 



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

 

24 

22. napirend 
 

Előterjesztés támogatási szerződés módosítására (csak bizottsági anyag) 
 

Harsányi István: Van-e kiegészítés? Kérdés, vélemény? –amennyiben nincs, kérem szavazunk. 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal (Harsányi István, Mester József, Nagy 

Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 4 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta: 

 

24/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága hozzájárul, 

hogy a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Nyugdíjas Egyesület HSZ/3446-

28/2019. számú támogatási szerződése 15/a. pontja a „fényképezőgép vásárlás” 

kifejezéssel bővüljön.  
 

Határidő:  -- 

Felelős:  gazdasági irodavezető 

 

 
23. napirend 

 

 

Előterjesztés csomópontok fejlesztéséről 
 
 

Harsányi István: van-e kiegészítés? – nincs. Kérdés, vélemény? 

 

Dr. Sóvágó László: ezen a költségvetési soron volt 30 millió forint, felső értékhatár nincs 

megadva? – mind el lesz költve erre? 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: nem tudjuk mekkora összeget konstál, három csomópont 

tanulmányterveit kell elkészíttetnünk, és ilyen típusú megvalósítási tanulmánytervet, ami több 

alternatívát is tartalmaz, még nem készíttetünk, nem volt lehetőségünk tájékozódni, hogy 

milyen nagyságrendet konstál egy-egy ilyen terv, ezért nem tudtunk keretösszeget beírni, ez az 

elvi akadálya annak, hogy ezt a felhívást közzé tegyük. Nyílván a képviselő-testület fog arról 

dönteni, hogy a beérkezett ajánlatok alapján meg kívánja-e rendelni saját forrásából ezeket a 

tanulmányterveket. A Magyar Közút egyértelműen tudtunkra adta, hogy ő ebben most nem tud 

anyagilag vállalni terhet, hiszen nem ő dönt a fejlesztésekről, hanem a minisztérium. Az 

önkormányzat külön előterjesztés keretében majd eldöntheti, hogy az ajánlatokat elfogadja-e 

azon az áron, amin sikerül beszerezni. Megírtam a levelet a Magyar Közútnak, hogy segítsenek 

azoknak a potenciális tervezők megnevezésében, akiket ők is alkalmasnak találnak egy ilyen 

feladat ellátására. Mi küldtünk tervezői céglistát, hogy nézzék át, javasoljanak, egészítsék ki 

vagy fogadják el az általunk javasolt neveket. Várom a visszajelzésüket, és ha a testület is 

támogatja ezt a kezdeményezést, akkor indítjuk az ajánlatkérést, természetesen csak 

feltételesen, hiszen a megrendelésről a testület fog dönteni. 

 

Dr. Sóvágó László: tulajdonképpen most csak a szándékról döntünk. 

 

Szilágyiné Pál Göngyi: elindítjuk az ajánlatkérést, és ha beérkeztek az ajánlatok, abban lesznek 

forintok, akkor ténylegesen is dönthet a testület arról, hogy megrendelje a tanulmányterveket 

azon az áron. 
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Dr. Sóvágó László: én ezt támogatom. Annyi bajom van, megint nem derül ki mit tett az 

országgyűlési képviselő. Azért ennek a semmittevésnek véget lehetne már vetni, nem jött el a 

januári ülésre sem, hiába hívtuk, hogy beszámoljon a tevékenységéről, ez egy állami beruházás 

az országgyűlési képviselőnek kellene eljárni Szoboszló érdekében. Amennyiben előkészítjük 

ezt a fejlesztést, úgy tűnhet, hogy az önkormányzat csinálja, mikor ez állami feladat. Az az elv, 

hogy mivel állami beruházás mégiscsak az államé, ezzel meg lesz szegve. Ha ily módon 

„beleavatkozunk” ebbe az állami feladatba, nehogy az legyen, hogy akkor csinálja az 

önkormányzat, és ezek megvalósítása nagy beruházás, komoly pénzek, ehhez képest a tervezés 

a legkevesebb, bár az sem kevés. Nem értem miért nem lehet az országgyűlési képviselőnek 

többet tenni Szoboszló érdekében, és nemcsak itt nem tett semmit, a vasúti felüljáró ügyében 

sem. Vigyázni kellene arra, hogy a kezdeményezésünk, nehogy úgy tűnjön, hogy az 

önkormányzat gáláns felajánlása. 

 

Czeglédi Gyula: múlt pénteken volt egy egyeztetés a megyei önkormányzat vezetőjével és 

Közútnak a képviselőivel és ezen a találkozón hangzott el, hogy csak úgy mindenféle tanulmány 

nélkül nem tudunk odamenni a minisztériumba, hogy mit is akarunk. Korábban is készültek 

tervek, legutóbb egy lámpás kereszteződéssel kapcsolatos koncepció fogalmazódott meg, még 

korábban körforgalmi koncepció. Azt sem tudjuk pontosan mit akarunk ezzel a 

kereszteződéssel kezdeni, csak valamit akarunk. Ezen a megbeszélésen javasolták – mivel a 

Közút nem kompetens ebben a beruházásban, nem ők döntenek, hanem a minisztérium – hogy 

legyen egy anyag, amivel oda tudunk menni a minisztériumba, hogy itt van a Közút által is 

elismert tervezők által készített tanulmány, erről és erről van szó, és szeretnénk előrébb hozni 

ennek a megvalósítását. Ez a magvalósítási tanulmány készíttetés erről szól. 

 

Harsányi István: van-e további vélemény? – amennyiben nincs kérem szavazzunk. Aki az 

előterjesztést támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Sóvágó László, 

Mester József, Nagy Attila, Tóth Márta) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

határozati javaslatot (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak 

alapján - a következő határozatot hozta: 

 

 

25/2019. (XII. 11.) PGB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága javasolja 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy támogassa a 

Nádudvari út – Bajcsy-Zsilinszky utca – Dózsa György út, a Tokay utca – Új utca – 

Rákóczi utca és a József Attila utca – Szilfákalja – Debreceni út – Jókai sor csomópontok 

biztonságosabbá tétele érdekében megvalósíthatósági tanulmánytervek készítését a 2019. 

évi városi költségvetés 13. sz. melléklet 18/ÖK költségsora (Nádudvari csomópont 

átépítése) terhére. 
 

 

Határidő:   2019. december 12.  

Felelős:  bizottsági elnök 
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 1525 órától zárt ülésen folytatta munkáját. 

 

 

A Bizottság által tárgyalt képviselő-testületi előterjesztések a képviselő-testület 2019. 

december 12-ei üléséről készített jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

K.m.f 

 

 

 

Harsányi István       Mester József 

bizottsági elnök       bizottsági tag 

 

 

 

 

Balla Lászlóné 

jegyzőkönyvvezető 


