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JEGYZŐKÖNYV
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának
Gazdasági Bizottsága és Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
2016. 07. 06-án 1342 órakor kezdődő nyílt együttes üléséről
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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 Bizottsági tagok (akik nem tagjai a Gazdasági
Bizottságnak): Kovács Károly, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Kanizsay Béla
- képviselők (akik nem tagjai a bizottságoknak): Jónás Kálmán
- a Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Vincze Ferenc jegyző, Lőrincz László gazdasági irodavezető, Bárdos Ilona pénzügyi
irodavezető-helyettes, Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes,
Szabó László,
- további meghívottak: Czeglédi Gyula Hungarospa Zrt. vezérigazgató, Nagy Csaba belső
ellenőr, Kocsis Tibor ÉMKK Zrt. közszolgáltatási igazgató
- jegyzőkönyvvezető: Fehér Adrienn
Marosi György Csongor:
A jelen lévők létszáma alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A kiküldött
napirendi pontokhoz 2 új érkezett, a Szilfákalja parkolóban 2 db bója kihelyezéséről és a
külterületi sportparkok pályázatról szóló előterjesztés. Az előbbi szóbeli előterjesztés, az utóbbi
az ülésen kerül kiosztásra. Előbbre vesszük a Volán és a Strandfürdő fejlesztési programjának
tervéről szóló beszámolót.
A GB 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó Marianna)
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a plusz napirendi pontok felvételét. (a
döntéshozatalban 8 fő vett részt).
144/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja a Szilfákalja
parkolóban 2 db bója kihelyezéséről és a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Programban való részvételről szóló előterjesztés napirendre vételét.
A GB 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó Marianna)
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az így kialakult napirendi pontokat (a
döntéshozatalban 8 fő vett részt).
145/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja a napirendi
javaslatokat.
A képviselő-testület 2016. július 7-i ülés anyagának véleményezése:
1. Előterjesztés a 2016. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről. (10.
sz. testületi napirend)
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
2. Előterjesztés autóbusz menetrend módosításával kapcsolatosan. (11. sz. testületi
napirend)
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
3. Előterjesztés a Strandfürdő fejlesztési programjának tervéről. (1. sz. testületi napirend)
Előadó: vezérigazgató
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4. Előterjesztés a járási hivatali és az üzemeltetési megállapodás módosítására. (2. sz.
testületi napirend)
Előadó: jegyző
5. Előterjesztés költségvetési intézmények közötti megállapodás jóváhagyására. (6. sz.
testületi napirend)
Előadó: gazdasági irodavezető
6. Előterjesztés Gábor Áron utcai ingatlan megvásárlására. (7. sz. testületi napirend)
Előadó: gazdasági irodavezető
7. Előterjesztés DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelméről. (8. sz. testületi napirend)
Előadó: gazdasági irodavezető
8. Előterjesztés Hőforrás utcai területek értékesítéséről. (9. sz. testületi napirend)
Előadó: gazdasági irodavezető
9. Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázattal
kapcsolatosan. (12. sz. testületi napirend)
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
10. Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiírt
pályázattal kapcsolatosan. (13. sz. testületi napirend)
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
11. Előterjesztés református templom felújításának támogatására. (14. sz. testületi napirend)
Előadó: polgármester
12. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2017. évi mértékével kapcsolatosan. (15. sz.
testületi napirend)
Előadó: polgármester
Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag:
13. Előterjesztés az önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz
kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásának vizsgálatáról
Előadó: belső ellenőr
14. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének
módosítására
Előadó: belső ellenőr
15. Előterjesztés útfenntartási munkálatok végzéséről
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
16. Előterjesztés sátorgarázsok céljára történő közterület-használat megszüntetésével
kapcsolatosan
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
17. Előterjesztés Szilfákalja forgalmi rend módosításával kapcsolatos kérésről
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
18. Előterjesztés kerékpártároló elhelyezésére vonatkozó kérelemről
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
19. Neked is Jár Alapítvány kérelme
Előadó: elnök
20. Előterjesztés 2 db bója kihelyezéséről a Szilfákalja parkolóban
Előadó: elnök
21. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről
Előadó: elnök
Tájékoztatók, bejelentések
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1. napirend
Előterjesztés a 2016. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről.
Kocsis Tibor összefoglalta az előzményeket és az előterjesztésben foglaltakat.
A GB 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, 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:
146/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. december 30-án létrejött Közszolgáltatási
szerződés keretében, pályázati eljárás lefolytatásával bízta meg a Hajdú Volán
Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, - melynek jogutódja az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. - a Hajdúszoboszló város közigazgatási határán
belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás kizárólagos joggal
történő ellátására.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) valamint fejlesztéséhez 2015. évre
összesen nettó 15.769.773,-Ft összegű saját forrásból származó vissza nem térítendő
önkormányzati támogatást nyújtott.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja 2016. évben
január 1-től december 31-ig Hajdúszoboszló területén a menetrend szerinti helyi
személyszállítást folyamatosan fenntartását.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. július 7.
2. napirend
Előterjesztés autóbusz menetrend módosításával kapcsolatosan.
Antalné Tardi Irén:
Az új városrész bekapcsolása mennyibe fog kerülni és hogyan lehet mérni a fizetős kereslet
mértékét? Vállalja a Volán a költségek viselését?
Kocsis Tibor:
Erre a felvetésre még nem volt kapacitásunk. A két fél még nem volt kint szemlén sem. Ennek
az előterjesztését év végére kellene tenni.
A GB 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, 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:

AZONOSÍTÓ: ELJ-11/B02

ÉRVÉNYES: 2010. 06. 01. NAPJÁTÓL

5

147/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az
előterjesztés szerinti un. téli menetrend 2016. szeptember 1-jétől történő bevezetését, a
Közszolgáltatási szerződés erre irányuló módosítását.
Javasolja a Képviselő-testületnek a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. évi
ellátásához további 7.930.182,-Ft összegű forrás biztosítását a 2016. évi városi költségvetés
általános tartalékkeret terhére.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. július 7.
3. napirend
Előterjesztés a Strandfürdő fejlesztési programjának tervéről.
Czeglédi Gyula:
A Turisztikai Bizottság ülésén több javaslat is érkezett (pl. parkoló kérdése, csónakázó
medrének kotrása). Hangsúlyos volt az elvárás a növényzet kialakításával, az esztétikummal
kapcsolatosan. A ütemezéssel, gazdasági, pénzügyi kérdéssel még nem kívántunk foglalkozni
az előterjesztésben.
Harsányi István:
Támogatom, hogy József Attila utca környéke is hasonló színvonalra lesz felemelve. Mikorra
várható a beruházás?
Czeglédi Gyula:
Az idei évben üzleti tervében az áll, hogy a kiviteli tervek készüljenek el. A beruházás kezdete
várhatóan jövő év vagy 2018 év ősze. A pénzügyi terheink még nagyok, az Aqua-Palace
beruházás 2021-ig évente 400 millió hiteltörlesztést jelent. Az 500 millió Ft-os turisztikai
vonzerő fejlesztés hiteltörlesztése évente 100 millió Ft. A jövő évi üzleti tervben már többet
fogunk látni. Annak érdekében, hogy mindig legyen újdonság és meg tudjuk őrizni a turisztikai
vonzerőt, 4-5 évente jelentősebb fejlesztés kell végrehajtanunk a vízi attrakciók területén.
Majoros Petronella:
Ez a fejlesztés gyöngyszeme lesz a strandnak. A hátsó bejáratnál meg fog növekedni a
forgalom. Javaslom, hogy vizsgáljuk meg a gyalogátkelő helyek lehetőségét a pénztárak
megközelítéséhez.
Orosz János József:
Elkészült Hajdúszoboszló forgalmi rendjének felülvizsgálata, melyben benne van a
gyalogátkelőhelyekre vonatkozó javaslat.
A GB 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, 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:
148/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága megtárgyalta a
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. által előkészített
Strandfürdő fejlesztés tervezési koncepcióját és a konkrét létesítési terveket. Javasolja a
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Képviselő-testületnek, hogy a menedzsmentet hatalmazza fel az engedélyes és kiviteli
tervek –kiegészítésekkel történő- elkészítésére.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. július 7.
4. napirend
Előterjesztés a járási hivatali és az üzemeltetési megállapodás módosítására
A GB 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, 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:
149/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek a járási hivatali és üzemeltetési megállapodás előterjesztés szerinti
bekövetkezett változások érvényesítésével történő módosítását elfogadását. Egyetért a
járási hivatalok feladatkörét bővítő további kormányzati intézkedések irodaigényének
előterjesztésben írt módon történő ideiglenes (C., épület földszintjén, egy irodában),
illetve tartósabb biztosításával (B., épület II. emeletén).
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. július 7.
5. napirend
Előterjesztés költségvetési intézmények közötti megállapodás jóváhagyására
A GB 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, 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:
150/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek az alábbiak jóváhagyását:
a.) Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda és a Kovács Máté Városi Művelődési Központ
és Könyvtár feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait tartalmazó
munkamegosztási megállapodását,
b.) Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda és a Hajdúszoboszlói Városi Televízió
feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait tartalmazó munkamegosztási
megállapodását,
c.) Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda és a Gyermeksziget Bölcsőde feladatok és
felelősségvállalás
részletes
szabályait
tartalmazó
munkamegosztási
megállapodását
d.) Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda és a Bocskai István Múzeum feladatok és
felelősségvállalás
részletes
szabályait
tartalmazó
munkamegosztási
megállapodását.
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Felelős:
elnök
Határidő: 2016. július 7.
6. napirend
Előterjesztés Gábor Áron utcai ingatlan megvásárlására.
Orosz János József összefoglalta az előterjesztésben foglaltakat.
Marosi György Csongor:
A hivatal az előterjesztés első határozatának elfogadását javasolja.
A GB 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, 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 és a javaslatban foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:
151/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a
Képviselő-testület -a Hivatal eltérő javaslata ellenére- hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Hajdúszoboszló, Gábor Áron utcán található 3085 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kerüljön
Makhoul Sára (4032, Debrecen, Böszörményi út 112.) részére, a 3082 hrsz-ú ingatlant
érintő 3 m2 nagyságú terület értékarányos beszámításával egyidejűleg.
Ezen túlmenően vevő költsége a telekalakítási vázrajz elkészíttetése és
engedélyeztetése, valamint a földhivatali ügyintézés.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. július 7.
7. napirend
Előterjesztés DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelméről.
A GB 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay
György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó Marianna) 1 tartózkodás mellett
(Antalné Tardi Irén) és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő vett
részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:
152/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a
Képviselő-testület előzetes hozzájárulását adja, az előterjesztésben tisztázott feltételekkel
és a szükséges engedélyek beszerzését követően, a Csanády téren (1593 hrsz.) található
víztoronyra történő bázisállomás kiépítéséhez a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
részére.
Az engedélyezési eljáráshoz szükséges egyeztetéseket a kérelmezőnek kell lefolytatnia.
Bérleti szerződés lejárata: 2021. december 31.
Bérleti díj összege: 2.000.000,-Ft/év+áfa melyet bérbeadó a bérleti szerződés aláírását
követő éven túl, minden év január 1-én, jogosult a fogyasztói árindex alapján megemelni.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. július 7.
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8. napirend
Előterjesztés Hőforrás utcai területek értékesítéséről.
Lőrincz László:
Kanizsay György Béla kérdésére válaszolva: az ingatlanok telekmegosztása és közművesítése
meghaladhatják a 70 millió forintot. 8 építési telket lehetne kialakítani és utat is kell létrehozni.
Pénzügyileg kedvezőtlenebb ez a konstrukció.
Jónás Kálmán:
Át kellene gondolni a telek értékesítését. Itt ki lehetne alakítani egy skanzent, megoldható lenne
a múzeum gyűjteményének áthelyezése. Egy nagyon jó helyen lévő, értékes ingatlan. A
múzeum mostani épületeit kellene inkább eladni.
Majoros Petronella:
A terület hasznosítását jobban ki lehetne aknázni. Területileg jól megközelíthető, az
idegenforgalmi övezet részét képező terület. Értékesebb annál, hogy eladja, illetve
felparcellázza a város. Turisztikai látványosságot lehetne kihelyezni rá.
Harsányi István:
Ezt az egybefüggő területet vétek lenne értékesíteni. A területet rendbe kell tenni, esetleg egy
parkot kialakítani. A későbbiekben is jól jöhet ez a terület, melyen valamilyen fejlesztést meg
tudna a város valósítani. Rengeteg eladó lakó ingatlan van, nem hiszem, hogy szükség lenne
még több társasházi lakásra.
Máté Lajos:
A telek értékesítéssel elérnénk, hogy végre rendeződjön a terület és a Jázmin utcát ki tudjuk
szabályozni végig. Jelenleg egy kivilágítatlan kitaposott ösvény van. Drága a terület
hasznosítása és bármilyen beruházásnak a megvalósítási költsége nagyon magas. Egyetértek
azzal, hogy a múzeum feldarabolt struktúrája nem teremt megfelelő környezetet, de egy
nonprofit beruházásra ésszerűtlen lenne hatalmas költségeket fordítani.
Marosi György Csongor:
A területtel kezdeni kell valamit, mert elhanyagolt, rendezetlen. Nem gondolom, hogy azonnal
lesz vevő. Későbbiekben előfordulhat, hogy másként lesz hasznosítva.
Jónás Kálmán:
A múzeum mostani épületei komoly értéket képviselnek, inkább azokat kellene eladni. Az
értékesítésből befolyó összegből lehetne egy épületrészt létrehozni, mely bővíthető lenne.
A GB 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Juhász Géza, Kanizsay
György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó Marianna) 1 ellenszavazat mellett
(Harsányi István) tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő vett részt)
és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:
153/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a
Képviselő-testület a Hajdúszoboszló, Hőforrás utcai 3811/8 hrsz-ú, 3811/9 hrsz-ú,
valamint a 3811/31 hrsz-ú ingatlant felvegye az „Árverésen értékesítendő ingatlanok”
listájára, valamint értékesítésre meghirdeti összesen 33.320,-Ft/m2 kikiáltási áron.
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Eladó az ingatlanra 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő, melynek biztosítására ezen
időtartamra visszavásárlási jogot köt ki.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. július 7.
9. napirend
Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázattal
kapcsolatosan.
Szabó László:
Az előterjesztésben technikai módosítások vannak.
Jónás Kálmán:
Miért nem lehet a Dózsa György utcán végig betervezett kerékpárút megépítését ebben a
pályázatban megcsinálni?
Dr. Vincze Ferenc:
A fenntartható közlekedési fejlesztés hálózat építését támogatja, azaz valamihez kapcsolva,
annak folytatásaként építendő kerékpárút létesítését. Régebben hivatásforgalmi és turisztikai
célú kategóriák voltak. A Dózsa György út eleji szakasz és a csomópont megoldását tolja az
ebesi. Ezzel kötnénk össze a Nagyhegyes, Hortobágy, Balmazújváros irányt. Egy onnan jövő
Debrecen felé menő szakasz nagy része készülhet így el. Kaba felé nincs irány. Kettőre nem
volt támogatási szándék, így egyben megkönnyítettük a döntést. Többet nem lehet ebben
tervezni, mert nem biztos, hogy a felhívásnak megfelelő műszaki tartalommal ki is tudjuk
tölteni.
Marosi György Csongor:
Ez a pályázat nem nekünk íródott ki. Az első egyeztetések alapján Debrecen, Balmazújváros
felé ment volna a megyei út. A hortobágyi közlekedési bicikli főútvonal úgy valósult volna
meg, hogy Debrecen Balmazújvároson keresztül csatlakozott volna a Balmazújvárosi –
Nagyhegyes kerékpárúthoz és az útvonal Nagyhegyesnél folytatódott volna Elepre. Sikerült
elérni, hogy legyen egy Debrecen – Ebes – Hajdúszoboszló vonal. Ez teszi lehetővé, hogy a
Dózsa György úti veszélyes kereszteződést rendezzük. A Dózsa György úti kerékpárút nem
ennek a pályázatnak a része.
A GB 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, 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:
154/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 60/2016. (IV.14.) számú
határozatát a benyújtandó pályázatok száma és tartalma tekintetében az alábbiak szerint
módosítsa:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Területi Operatív
Program keretében megjelent, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”
megnevezésű TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra támogatja 1 db pályázat
benyújtását és a kapcsolódó műszaki tartalmat az alábbiak szerint:
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1.) Hajdúszoboszló – Ebes településeket összekötő kerékpárút hálózat kiépítése,
területszerzéssel és napelemes rendszerű közvilágítás fejlesztéssel.
2.) Dózsa György út - Puskin utca – Hősök tere – Rákóczi utca jelzőlámpás csomópont
átépítése a kerékpáros átvezetés szabvány szerinti kialakításával, egyesített gyalog és
kerékpárút kiépítésével egészen a Bajcsy Zsilinszky utcáig, jelzőlámpa és közvilágítás
átépítéssel, távközlési kábel védelembe helyezéssel.
3.) Ady Endre utca összekötés és a Hősök terén meglévő kerékpárutak hálózattá
fejlesztése, gyalog és kerékpárút építéssel, kijelöléssel, távközlési kábel védelembe
helyezéssel és közvilágítás kiépítéssel.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a
Képviselő-testület a pályázatot 432.188.133,-Ft összes elszámolható költséggel és
legfeljebb 30 MFt saját forrás biztosításával támogassa megvalósítani.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy az
önkormányzati saját forrás fedezetét a 2016. évi városi költségvetésben az alábbiak
szerint biztosítsa:
- 20 MFt összeget a 13. sz. melléklet (beruházások) 15/ÖK (közlekedésfejlesztési
pályázatok), és
- 10 MFt keretösszeget az 1. sz. melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati tartalékok
kerete terhére.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. július 7.
10. napirend
Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiírt
pályázattal kapcsolatosan.
Szabó László:
A Luther utcai leállósáv engedélyezés alatt áll, a megvalósulásához vízelvezetés szükséges. Az
idén ez nem fog megvalósulni.
A GB 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, 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:
155/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a
Képviselő-testület a 95/2016. (06.09.) sz. határozatát hatályon kívül helyezze, helyette az
alábbi határozatot hozza:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja pályázat
benyújtását az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok számára kiírt
fejlesztési támogatás elnyerése érdekében.
A lakosság szám alapján megpályázható legfeljebb 200 M Ft összegű támogatási forrásból
útburkolat felújítási munkálatokat támogat elvégezni - szükség szerinti csapadékvíz
elvezetéssel – az alábbi helyszíneken:
- Luther utca útburkolat felújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt;
- Major utca „belső kör” lakótelepi út (Kölcsey utca 1-7.sz és a Major utca 2-24. sz.
között) parkolóval együtt;
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- Keleti utca (Árpád és Kossuth utca közötti szakaszon)
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a megvalósítást az alábbi költségekkel tervezi:
- Luther utca és leállósáv
129.678.656,-Ft
- Major utca 2-24. sz. és
Kölcsey utca 1-7.sz. lakótelepi út és parkoló
83.006.094,-Ft
- Keleti utca (Árpád és Kossuth u. között)
26.554.415,-Ft
Kivitelezési tervezett költségek:
239.239.165,-Ft
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy:
- amennyiben a tervezői költségbecslés alapján a beruházási összköltség meghaladja
az önkormányzatot megillető támogatás összegét, akkor a támogatást meghaladó
költségeket az önkormányzat saját forrásból biztosítja;
- a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljes körűek, valósak és
hitelesek;
- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat
céljainak megvalósítását meghiúsíthatja;
- az önkormányzatnak a pályázat benyújtásakor köztartozása (adó-, járulék-,
illeték- vagy vámtartozása) nincs;
- a pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai
vagy uniós forrás keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra
támogatásban nem részesült;
- megfelel az Áht. 50.§ (1) és (4) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek.
A pályázathoz szükséges saját forrást a 2016. évi városi költségvetésben az alábbiak
szerint biztosítja:
11.304.056,-Ft összeget a 13. sz. melléklet (beruházások) 7/ÖK sor terhére, míg
27.935.109,-Ft összeget az 1. sz. melléklet „tartalékok, pályázati céltartalék” keret terhére.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. július 7.
11. napirend
Előterjesztés református templom felújításának támogatására.
A GB 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, 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:
156/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a
Képviselő-testület a Hajdúszoboszlói Református Egyházközségnek – kérelmére – a
műemléktemplom felújításához anyagi támogatásként biztosítsa a 2016. évi
önkormányzati költségvetés 12. sz. mellékletében „Norvég Alapból templomfelújítás
önerő” címen előirányzott 3.000.000.-Ft-ot, elszámolási kötelezettséggel.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. július 7.
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12. napirend
Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2017. évi mértékével kapcsolatosan.
Dr. Sléder Tamás:
A Turisztikai Bizottság azt a javaslatot támogatta, hogy az 500 Ft/vendégéjszaka a nyári 3
hónapban legyen érvényes, a többi hónapban maradjon 450 Ft/vendégéj.
Orosz János József:
Egységes árat kell meghatározni. Az idegenforgalmi adót a vendég fizeti.
Marosi György Csongor:
A vendéglátásnál a 27 %-os adó 18%-ra fog módosulni, mely bevételnövekedést fog okozni. Itt
nem lesz megterhelő az idegenforgalmi adó növekedése. A magas szállásdíj mellett nem tűnik
fel az adó összege. A magánszálláshelyek azon részein lehet ez probléma, ahol nem szálláshely
közvetítőkön keresztül töltik fel a szállásaikat. A szállásadó közvetítő szerepet tölt be a város
és a turista között az adó megfizetésnél. Pótolni kell az elvonásokból adódó bevételkiesést.
Adóemelést most lehetne megszavazni. Máshol a lakosság teljes egészét érintő adókat vetnek
ki.
Dr. Sóvágó László:
A hajdúszoboszlói lakosok nincsenek túlterhelve adóval. 200 milliót vesznek el és
csoportosítanak át az idegenforgalomtól. Az idegenforgalmi adó emelésével megosztjuk az itt
élő idegenforgalomból hasznot húzókkal a terhet.
Máté Lajos:
A vendég az idegenforgalmi adót a város terheléséért és azért a fejlesztési ütemért fizeti, amit
a turisták jogosan elvárnak. Az átlagárak alacsonyabbak Hajdúszoboszlón. A változás
elfogadtatása könnyebb lenne, ha egyértelműbb lenne, hogy a város a turizmusra egyre többet
költ.
A GB 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó Marianna) 1 ellenszavazat (Kanizsay
György Béla) és 1 tartózkodás (Harsányi István) mellett elfogadta a javaslatot (a
döntéshozatalban 8 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő
határozatot hozta:
157/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy az
idegenforgalmi adó mértékének vonatkozásában - a jelenlegi jogszabályok, támogatási
környezet ismeretében - a 2017. évi idegenforgalmi adó mértékét előzetesen 500,Ft/fő/vendégéjszaka mértékben állapítsa meg a Képviselő-testület.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. július 7.

AZONOSÍTÓ: ELJ-11/B02

ÉRVÉNYES: 2010. 06. 01. NAPJÁTÓL

13

13. napirend
Előterjesztés az önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó
támogatások és központosított előirányzatok elszámolásának vizsgálatáról
A GB 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, 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:
158/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az Önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési intézményeknél a támogatások és központosított
előirányzatok elszámolásáról, mutatószámainak felülvizsgálatáról készített belső
ellenőrzési jelentést elfogadja.
Felelős:
Határidő: 14. napirend
Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének
módosítására
A GB 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, 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:
159/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Polgármesteri
Hivatalra vonatkozó 2013. évi ellenőrzési terv módosítását elfogadja, hozzájárul a
Hajdúszoboszlói Polgármesteri hivatal soron kívüli ellenőrzési időkeret terhére a
kifizetések szabályszerűsége ellenőrzésének elvégzéséhez.
Felelős:
Határidő: 15. napirend
Előterjesztés útfenntartási munkálatok végzéséről
Orosz János József:
A fel nem újított utak padkájának zúzott kővel való feltöltésével ideiglenesen javítunk a
minőségükön.
A GB 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, 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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160/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2016. évi városi
költségvetés városüzemeltetési táblázat belterületi utak fenntartása költséghely terhére az
alábbi munkálatokhoz biztosít költségvetési forrást:
1.) a Baross zug zúzottköves út felújítására bruttó 777.197,- Ft-ot,
2.) a Pipacs utca Búzavirág utca – Árvácska utca közötti szakaszán
zúzottköves út felújítására bruttó 464.820,- Ft-ot,
3.) a Pipacs utca Hóvirág utca – Árvácska utca közötti szakaszán zúzottköves
út felújítására útalap építéssel bruttó 735.921,- Ft-ot,
4.) Búzavirág utca zúzottköves út felújítására bruttó 607.574,- Ft-ot,
5.) a Diószegi Sámuel utca végén zúzottköves út felújítására útalap építéssel
bruttó 971.779,- Ft-ot,
6.) a Herman Ottó utca végén zúzottköves út felújítására útalap építéssel
bruttó 1.387.272,- Ft-ot,
7.) a Fehér utca Malom sor – Ady Endre utca közötti szakaszán zúzottköves út
felújítására részben útalap építéssel, megerősítéssel bruttó 2.378.196,- Ftot,
8.) az Isonzó utcán zúzottköves parkolóhelyek felújítására, útalap építéssel
bruttó 259.556,- Ft-ot,
9.) a Kereszt utcán nemesített padka készítésére bruttó 106.998,- Ft-ot.
Felelős:
jegyző
Határidő: 2016. október 30.
16. napirend
Előterjesztés sátorgarázsok céljára történő közterület-használat megszüntetésével
kapcsolatosan
A GB 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, 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:
161/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja a
Szilfákalján lévő, közterületen elhelyezett sátorgarázsok hatósági szerződéseinek
felmondását legkésőbb 2016. december 31. határidővel.
Felelős:
jegyző
Határidő: 2016. december 31.
17. napirend
Előterjesztés Szilfákalja forgalmi rend módosításával kapcsolatos kérésről
Jónás Kálmán:
El akarnak menni balra, akkor csak a posta előtti parkolóba behajtva tudják azt megtenni. A
parkoló autók be- kiállása akadályozza a tovább haladásban őket, így értékes perceket
veszítenek. Komoly rutinnal rendelkező sofőrök, nem hiszem, hogy a Szilfákalján balra
kanyarodás nem okozna balesetveszélyes állapotot.
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Szabó László:
Ha sürgős eset van, akkor a megkülönböztető jelzéssel bármikor kikanyarodhatnak balra. Ha
nem sürgős, akkor nekik is be kell a szabályokat tartani, el tudnak menni a Deák Ferenc utca
irányában, vagy a régi 4-es főúton. Javasoltuk, hogy tegyék vissza a mentő kijárót jelölő táblát.
Reméljük hamarosan lesz egy olyan fejlesztés, miszerint a József Attila utcából létesül egy
átkötés a Jókai sorra. Minden csomópont balesetveszélyt rejt. Nem csak a mentő autó okozhat
balesetet, sok a bámészkodó turista.
Jónás Kálmán:
A tábla kihelyezését és a szaggatott csík felfestését javasolnám mégis.
Dr. Vincze Ferenc:
A gyógyhely-fejlesztés pályázatban nem fért be, de a tervezés folyik. Lehet jobb megoldás
születik.
Marosi György Csongor:
Nagyobb problémát okozunk a táblák kihelyezésével. A záróvonal amúgy sem engedi a balra
kanyarodást.
Jónás Kálmán:
Aki nem ismeri a helyet, annak nem egyértelmű, személyautóból nem lehet rálátni a
záróvonalra.
Orosz János József:
Kérünk a következő bizottsági ülésre a mentősökkel és a közlekedési szakemberekkel
egyeztetett forgalomrendi véleményt.
Marosi György Csongor:
A forgalmi rend felülvizsgálata anyaghoz hozzá kell tenni.
Szabó Marianna:
Mi nem vagyunk szakemberek, azok döntsenek, akik értenek hozzá.
A GB 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, 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:
162/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy
Szilfákalja forgalmi rend módosításával kapcsolatos előterjesztés a mentősökkel és a
közlekedési szakemberekkel történő egyeztetés követően a forgalomrendi szakvélemény
megszületését követően kerüljön megtárgyalásra.
Felelős:
jegyző
Határidő: 2016. szeptember 15.
18. napirend
Előterjesztés kerékpártároló elhelyezésére vonatkozó kérelemről
Szabó László:
A társasházból kihozzuk a tárolót, ez egy technikai előterjesztés.
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A GB 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, 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:
163/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Luther utca 8. sz.
társasház Luther utca felőli üzlete előtt kerékpártároló és hulladékgyűjtő elhelyezéséhez
a közterületet díjmentesen biztosítja.
Felelős:
jegyző
Határidő: 19. napirend
Neked is Jár Alapítvány kérelme
Kunkliné Dede Erika:
A szociálisan rászoruló gyermekek civil szervezetek által történő felkarolása egy hiánypótló
ellátás, melyet támogathatónak tartok.
Orosz János József:
150.000 Ft támogatást javaslok. A táborokban hétvégén nincs étkeztetést, ezt biztosíthatják.
A GB 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay
György Béla, Kolozsvári Csaba, Orosz János József, Szabó Marianna) 1 tartózkodás mellett
(Antalné Tardi Irén) és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 8 fő vett
részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:
164/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 150.000 Ft támogatást
biztosít a Neked is Jár Alapítvány családi nap rendezvénysorozat költségeire és a
feladatellátása érdekében felmerült kiadásokra.
Felelős:
jegyző
Határidő: 2016. július 15.
20. napirend
Előterjesztés 2 db bója kihelyezéséről a Szilfákalja parkolóban
Marosi György Csongor:
A Szilfákalja 16. számnál az újonnan átadott parkolónál a kétirányúsítás miatt a padka meg lett
emelve. A felújítások és a műszaki előírások miatt egy helyen füvesíteni kellett. Erre a füvesített
részre állnak fel az autók. Erre a problémára lenne megoldás a két bója kihelyezése.
A GB 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, 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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165/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja a Szilfákalja
16. számnál az újonnan átadott parkolóban történő 2 db bója kihelyezéséhez szükséges
költségfedezet 2016. évi városi költségvetés városüzemeltetési táblázat utcabútorok
karbantartása kerete terhére történő biztosítását.
Felelős:
jegyző
Határidő: 21. napirend
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről
Dr. Sléder Tamás:
A kormány meghatározott egy előirányzatot sportparkok fejlesztésére. Acélja az volt, hogy
állami támogatásból utcai kondiparkok létesüljenek, de van lehetőség futókörök kivitelezésére
is, de ahhoz önerő is kell. A lakosságszám alapján 7 db, -az információink szerint- sikeresen 13 db sportpark létesítésére pályázhat városunk. A Galgócz sor - Médy István utca közötti
területet és a Rákóczi utcai játszótér melletti területet tartottuk alkalmasnak a megvalósítás
helyszínének.
Marosi György Csongor:
Egyik helyszínnek a Semmelweis utca végét javaslom, mert ott egy új lakóövezet és egy
felnövekvő ifjúság van. Két körzetet is ki tudna szolgálni. A Haladás utca végét tartom még
alkalmasnak. Mivel ingyenes pályázat, mind a 4 területet megpályáznám. Az egész város le
lenne így fedve sportolási lehetőséggel.
Kanizsay György Béla:
A Haladás utca végére tervezett kondiparkot prioritás szerint első helyre tenném. Évek óta
rendezetlen ez a terület. Nagy a hátrányos helyzetű családok száma, és nincs sportlehetőség. A
létesítménnyel és térfigyelő kamera kihelyezésével a közbiztonságot is növelhetnénk. Ahol még
nem volt ilyen fejlesztés, azokat a területeket tenném első helyre.
Majoros Petronella:
Igényként felmerült, hogy kellene egy hosszú futópálya. Jelenleg a repülőtér szélét használják
a profi futókkal egyaránt. Láthatóan kifutott 4 km hosszú körpálya. Nem lehetne-e egy olyan
fejlesztéssel javítani azt a részt, amely még alkalmasabbá teszi a walkingolásra, futásra. Lehetne
egy információs táblákkal ellátott élményszerű kört kialakítani. Turisztikai és sport
szempontjából is plusz élményt nyújtana a városnak.
Marosi György Csongor:
Önerő nélkül csak kondipályát lehet létrehozni, önerővel pedig csak 400 m futópályát.
Harsányi István:
A Haladás utca és a Semmelweis utca végén régen volt fejlesztés, kérném a sorrendben ezek
előre vételét.
Dr. Sléder Tamás:
Az idő hiányában csak a hivatal ilyen irányú szakmai tudással rendelkező kollégáitól kértem
javaslatot a fejlesztendő területek kijelölésére. 6 fős bizottság fog döntést hozni, nem tudom,
mik lesznek a szempontok, a prioritást nem tudom garantálni.
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Orosz János József:
A Galgócz soron létrehozott 187,5 m-es futópályát a város más körzeteiből is nagyon sokan
veszik igénybe. Az ott lakó gyerekek nem tudnak a játszótéren játszani. A Gázlángpályával
kezdeni kellene valamit, létre lehetne hozni egy sport komplexumot futópályával, kondiparkkal,
stb.
Kanizsay György Béla:
A Haladás utca végére a kondipark létestését sokkal ésszerűbbnek tartom. A HSE futópálya
része nagyon elhanyagolt. 3-5 sáv elférne, nem lehetne a pályázatba bevonni.
Máté Lajos:
Szabó Marianna kérdésére válaszolva: az a döntés született, hogy a gázlángpályát 48 MFt-ért
megvásároljuk. Egy kicsi épület építhető rá (pl.: öltöző), parkolók lesznek kialakítva. Közösségi
célú sportlétesítménynek számít, ebben a pályázatban így nem szerepelhet.
Antalné Tardi Irén:
A 4-es körzetben soha nem épült sportlétesítmény. Szeretném, ha első helyen szerepelne.
A GB 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász
Géza, 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 és a módosító javaslatban foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:
166/2016. (VII.06.) GB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy az
Önkormányzat a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretén belül 4 db
kültéri sportpark kialakítására adjon be kérelmet az alábbiak szerint:
 Galgócz sor - Médy István utca közötti 6973/89 hrsz-ú területre egy db D típusú
 Rákóczi utcai játszótér melletti 4722/3 hrsz-ú területre egy db B típusú
 Semmelweis utca végén lévő 178 hrsz-ú területre egy db B típusú,
 Haladás utca végén lévő 3927/170 hrsz-ú területre egy db B típusú.
Felelős:
elnök
Határidő: 2016. július 7.
Egyéb közlendő, bejelentenivaló hiányában Marosi György Csongor bizottsági elnök 1520
órakor az ülést bezárta.
A Bizottság által tárgyalt képviselő-testületi előterjesztések a Képviselő-testület 2016. július 7i üléséről készített jegyzőkönyv mellékletét képezik.
K.m.f
Marosi György Csongor
bizottsági elnök

Orosz János József
bizottsági tag
Fehér Adrienn
jegyzőkönyvvezető

AZONOSÍTÓ: ELJ-11/B02

ÉRVÉNYES: 2010. 06. 01. NAPJÁTÓL

