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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, Képíró Ákos, Szabó Marianna, Orosz János József 

- a Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Korpos Szabolcs aljegyző, Bárdos 

Ilona pénzügyi irodavezető-helyettes, Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális 

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

Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-helyettes, Szilágyi Attila 

- további meghívottak: Czeglédi Gyula Hungarospa Zrt. vezérigazgató, Csiki Béla HSE 

ügyvezető igazgató, Lukács Sándor HIK intézményvezető, Zabos Péterné HKSZK 

intézményvezető, az EMKK Zrt. részéről Nagy László állomásvezető, Kocsis Tibor 

közszolgáltatási igazgató,  

-  

- jegyzőkönyvvezető: Fehér Adrienn 

 

Marosi György Csongor: 

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

György Béla és Kolozsvári Csaba jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. 

A kiküldött napirendi pontokhoz érkezett a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról szóló előterjesztés, mely utólagosan kiküldésre 

került. 

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2016. évi üzleti tervének módosításáról szóló előterjesztést 

követően előbbre vesszük a „nyári” autóbusz menetrend módosításával kapcsolatos vizsgálatról 

és a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. I. féléves működéséről 

szóló tájékoztatókat. Azt követően tárgyaljuk a víziközmű vagyon gördülő fejlesztési tervével 

kapcsolatos előterjesztéseket, majd a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és 

Gyermekjóléti Központ kérelmét, majd az intézmények felújítási munkálataival kapcsolatos 

előterjesztést. 
 

A GB 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Képíró Ákos, Orosz 

János József, Szabó Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a plusz napirendi 

pont felvételét. (a döntéshozatalban 5 fő vett részt). 
 

167/2016. (IX.07.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról szóló 

előterjesztés napirendre vételét. 
 

A GB 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Képíró Ákos, Orosz 

János József, Szabó Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az így kialakult 

napirendi pontokat (a döntéshozatalban 5 fő vett részt). 
 

168/2016. (IX.07.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja az így 

kialakult napirendi javaslatokat. 

A képviselő-testület 2016. szeptember 8-i ülés anyagának véleményezése: 

1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2016. évi üzleti tervének 

módosítására. (1. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: vezérigazgató 

2. Előterjesztés „nyári” autóbusz menetrend módosításával kapcsolatos vizsgálatról. (9. 

sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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3. Előterjesztés víziközmű vagyon gördülő fejlesztési terveinek 1. sz. módosításáról. (10. 

sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

4. Előterjesztés víziközmű vagyon 2017-2031 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési 

tervének meghatározására. (11. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

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

Előadó: gazdasági irodavezető 

6. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2016. évi költségvetése első 7 hónapjának 

végrehajtásáról. (3. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

7. Előterjesztés költségvetési pótelőirányzat biztosítására. (5. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

8. Előterjesztés beadott energetikai pályázatokról. (7. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: jegyző 

9. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal udvari közművezetékek felújítási munkálataival 

kapcsolatosan. (8. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

 

10. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. I. féléves 

működéséről 

Előadó: Nagy László EMKK Zrt. állomásvezető 

11. A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (HKSZK) 

kérelme 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

12. Előterjesztés intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

13. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

való csatlakozásról 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

1. napirend 
 

Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2016. évi üzleti tervének módosítására. 

 

Czeglédi Gyula ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Czeglédi Gyula 

Az előterjesztésben még bizonytalan adatokkal számoltunk, de már realizálódott, hogy a 

forgalom 1-1,5 %-al haladta meg az előző évit. Az Aqua-Palace Élményfürdő általunk javasolt 

előre hozott hiteltörlesztése nem kell, mert a mostani betéti és a fizetendő hitelkamat közöti 

különbséget meg tudjuk takarítani. A korábban realizálódott távhőveszteséget is költségként el 

tudjuk számolni anélkül, hogy a cég  gazdálkodásában problémát jelentene. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
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A GB 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Képíró Ákos, Orosz 

János József, Szabó Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  

 

169/2016. (IX.07.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2016. évi üzleti terv módosításának 

elfogadását. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2016. szeptember 8. 

 

2. napirend 

 

Előterjesztés „nyári” autóbusz menetrend módosításával kapcsolatos vizsgálatról. 

 

Kocsis Tibor: 

Társaságunk az ellentételezési igény csökkentése érdekében két alkalommal tartott 

utasszámlást az elmúlt időszakban. A téli felmérés alapján kialakított téli menetrend szeptember 

1-től bevezetésre került, jelenleg a tesztelése folyik. Ennek 4 MFt-os ellentételezési igény 

csökkenése várható idei évben. A nyári utasszámlálás alapján megállapítható, hogy valós 

utazási igények sérelme nélkül további futásteljesítmény csökkenést nem lehet realizálni. 

 

Marosi György Csongor: 

A Bánomkertben lakók jelezték, hogy a Kösely Zrt-től induló járat a reggeli órákban vagy túl 

korán, vagy túl későn indul. Írásban jelezték a Volánnak, de választ még nem kaptak. 

 

Nagy László: 

Debrecenbe nem érkezett ilyen megkeresés. 

 

Kocsis Tibor: 

A honlapunkon elektronikusan meg lehet küldeni az észrevételeket. Az érdemi vizsgálat 

érdekében ismételjék meg a kérést. 

 

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

 

A GB 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Képíró Ákos, Orosz 

János József, Szabó Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  

 

170/2016. (IX.07.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek, hogy a szolgáltató javaslatát elfogadva ne támogassa az előterjesztés 

szerinti nyári menetrend - június 16 és augusztus 31. közötti időszak - módosítását. 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2016. szeptember 8. 
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3. napirend 

 

Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. I. féléves működéséről 

 

Kocsis Tibor: 

A bevétel menetjegy részéről 200.000 Ft-al nőtt, a bérletes oldalról 150. 000 Ft-al csökkent. 3,2 

%-os növekedés mutatható ki. A támogatási igény a tavalyi év összegének körülbelül a felét éri 

el. A megtett intézkedéseknek a második félévben lesz hatása. 10.150.000-os féléves 

ellentételezési igényünket és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázat útján 

elnyert 1.160.000 Ft-ot az önkormányzat átutalta.  

 

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

 

A GB 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Képíró Ákos, Orosz 

János József, Szabó Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  

 

171/2016. (IX.07.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az Észak-

magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város területén 2016. I. 

félévben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás tájékoztatójában foglaltakat 

tudomásul veszi. 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

4. napirend 

 

Előterjesztés víziközmű vagyon gördülő fejlesztési terveinek 1. sz. módosításáról  

 

Harsányi István 1421 órakor érkezett az ülésre. 

 

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

 

A GB 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró 

Ákos, Orosz János József, Szabó Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta:  

 

172/2016. (IX.07.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy  

 az előterjesztés mellékletét képező, 2016-2030. évekre szóló, az ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés és tisztítás (vízmű-rendszer kódjai: 11-05175-1-001-00-10, 21-

05275-1-001-00-06) Gördülő Fejlesztési Tervek 1. sz. módosításait támogassa.  

 támogassa a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. által az 

önkormányzat ellátási felelősségi körében és tulajdonában álló víziközmű-

vagyonon 2016. évben és ezt követően a szerződéses időszakban, a meglévő 

feltételek fennállása mellett, eltérő döntésig: 
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- az elvégzett felújítási és pótlási munkálatok értékének megtérítését a 

Zrt. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával szemben fennálló 

tartozásában - kompenzációként - történő beszámítással; 

- a melléklet szerinti tervezett tételek esetében azokat kertösszegként 

határozza meg, melynek elszámolását a megvalósult tételekkel 

megegyezően – megfelelő alátámasztó dokumentumok becsatolását 

követően – szintén kompenzációval biztosítsa. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2016. szeptember 8. 

 

 

5. napirend 

 

Előterjesztés víziközmű vagyon 2017-2031 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének 

meghatározására 
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Jogszabályváltozás szerint a szolgáltatónak kell elkészíteni és benyújtani a fejlesztési tervet 

jóváhagyásra. A felújítási és a beruházási munkálatokat az önkormányzat, mint ellátásért felelős 

finanszírozza. Az egyeztetések alapján a kiadási oldalt a 2017. évi költségvetés hiányában az 

idei szinten terveztük. A bevételi oldalnál a 2017. évi költségvetés birtokában látni fogjuk, 

milyen számokkal tudunk dolgozni. A szolgáltatónak a keletkezett iszap tárolására hatósági 

kötelezés alapján egy műtárgyat kell építenie, mely megakadályozza a talaj elszennyeződését. 

Az első kötelezés 2010 volt. 2017. december 31-ig kell megépíteni. Tervezési munkálatok 

elkészültek, a hatóság megadta a vízjogi létesítési engedélyt. A kivitelezési költsége az előzetes 

tervezői költségbecslések alapján 150 MFt. A tervben szerepeltetjük, de forráshiányt 

jelenítettünk meg a költségtáblázatban. Pályázati forrást várunk. A 2017. évi költségvetés 

tervezésénél ezt figyelembe kell venni. Műszakilag megoldható a két ütemben való 

megvalósulása. 

 

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

 

A GB 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró 

Ákos, Orosz János József, Szabó Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta:  

 

173/2016. (IX.07.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek 

 az előterjesztés mellékletét képező, 2017-2031. évekre szóló, az ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés és tisztítás (vízmű-rendszer kódjai: 11-05175-1-001-00-10, 21-

05275-1-001-00-06) Gördülő Fejlesztési Tervét – beruházások – elfogadását és hogy 

felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, a terv Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak történő benyújtására jóváhagyás 

végett. 

 az előterjesztés mellékletét képező, 2017-2031. évekre szóló, az ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés és tisztítás (vízmű-rendszer kódjai: 11-05175-1-001-00-10, 21-

05275-1-001-00-06) Gördülő Fejlesztési Tervét – felújítások, pótlások – elfogadását és 

hogy felhatalmazza a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Zrt-t –mint a terv 
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benyújtásáért felelőst - a terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak 

történő benyújtására jóváhagyás végett. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2016. szeptember 8. 

 

6. napirend 

 

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (HKSZK) 

kérelme 

 

 

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

 

A GB 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró 

Ákos, Orosz János József, Szabó Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta:  

 

174/2016. (IX.07.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló a 2/2016. (I. 

28.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Hajdúszoboszlói 

Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (HKSZK) kérelmére és 

szervezésében az ” Idősek Napi Rendezvénysorozat” lebonyolítására 400.000.-Ft 

támogatást, míg a „Mindenki karácsonya” megrendezésére 200.000.-Ft-ot a 2/2016. (I.28.) 

önkormányzati rendelet (városi költségvetés) 12. számú melléklet Külön keretek 12/ÖK 

Civil szervezetek és intézmények támogatása sorának terhére (összesen: 600.000.-Ft) 

biztosít.  

Továbbá a bizottság a HKSZK téli krízisszálló üzemelésének biztosítására, hajléktalan 

ellátásra ugyancsak a városi költségvetés 12. számú melléklet Külön keretek 11/ÖK 

Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítése sorának terhére 600.000.-Ft támogatást 

biztosít.  

Mindösszesen a három rendezvény/feladatellátás megvalósítására 1.200.000.-Ft 

támogatást nyújt. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  2016. szeptember 15. 
 

7. napirend 

 

Előterjesztés intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan 
 

Marosi György Csongor: 

A Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatta a felújítások odaítélését. 

A Thököly Imre Általános Iskola kérte a konyha szigetelésének felvételét a fejújítási 

munkálatok sorába. A bekért ajánlatokból a legalacsonyabb ajánlat bruttó 1.713.230, -Ft volt.  

Az intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan az alábbi módosító javaslatot terjesztem 

elő: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a Thököly 

Imre Általános Iskola konyha szigetelése bekerüljön a felújítási munkálatok sorába a 2016. évi 

városi költségvetés intézmény-felújítási kerete terhére bruttó 1.713.230, -Ft összegben. 

 

A GB 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró 

Ákos, Orosz János József, Szabó Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta:  

 

175/2016. (IX.07.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Thököly Imre Általános Iskola konyha szigetelése bekerüljön a felújítási munkálatok 

sorába a 2016. évi városi költségvetés intézmény-felújítási kerete terhére bruttó 1.713.230, 

-Ft összegben. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

Csiki Béla: 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: az MLSZ elutasította a TAO-ból történő megvalósítás 

lehetőségét, így  61 MFt-ból 57 MFt maradt. Azért, hogy a földszint is készüljön el, a kivitelező 

a hiányzó 4 MFt-os felújítási keretre benyújtotta az igényét.  

Ebbe nem lett betervezve a fűtésrendszer teljes átalakítása és a burkolat cseréje. A kivitelező 

vállalta a földszinti nyílászárók cseréjét is. Jelenleg a készre jelentés elkészült, a műszaki 

átadás-átvétel szervezés alatt áll. 

 

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

 

A GB 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Harsányi István, Képíró Ákos, Orosz János 

József, Szabó Marianna) 1 tartózkodás (Antalné Tardi Irén) mellett ellenszavazat nélkül 

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

javaslatban foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

176/2016. (IX.07.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló a 2/2016. (I. 

28.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés g) pontjának felhatalmazása alapján 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az alábbi 

felújítási munkálatok megvalósítását a 2016. évi városi költségvetés intézmény-felújítási 

kerete terhére: 

1./ Aprónép Óvoda – gázvezeték kiváltás   bruttó   406.600,- Ft 

2./ Liget Óvoda – E.ON teljesítménybővítés  bruttó   220.000,- Ft 

3./ HSE – öltöző ráépítés, kiegészítő munkálatok    bruttó 2.000.000,- Ft 

4./ Thököly Imre Általános Iskola konyha szigetelése bruttó 1.713.230, -Ft 

Ezzel egyidejűleg a 68/2016 (V.31.) számú VMB, valamint a 121/2016. (V.31.) GB 

döntésében az intézmény-felújítási munkálatokra vonatkozó mellékletben a Liget Óvoda 

részére E.ON teljesítménybővítés címen a 150.000,- Ft-os keretösszeg biztosítását 

visszavonja, a határozatok többi részének változatlanul hagyása mellett. 

Utasítja a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő:  ütemezés szerint 
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8. napirend 

 

Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására. 

 

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

 

A GB 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró 

Ákos, Orosz János József, Szabó Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta:  

 

177/2016. (IX.07.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2016. szeptember 8. 

 

9. napirend 

 

Beszámoló Hajdúszoboszló város 2016. évi költségvetése első 7 hónapjának 

végrehajtásáról. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Megjelenik a víziközmű anyagában a közműnyilvántartás üzemeltetése. A csapadékvíz-

elvezetésre vonatkozóan szeretném már látni a nyilvántartást. 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Minden szolgáltatónak kötelezettsége a saját üzemeltetésében lévő közmű hálózat 

nyilvántartása. Ez a feladat kikerült az önkormányzattól 2012-től. Sokan sajátkézbe vették. A 

csapadékvíz hálózat döntő üzemeltetője az önkormányzat, de a tényleges üzemeltetési 

munkákat a cég végzi. A teljes adatállomány átadásra került részükre. Ez egy térképes 

megjelenítése a csapadékvíz elvezető rendszernek. Remélhetőleg 2016-ra elkészül. 

 

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

 

A GB 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró 

Ákos, Orosz János József, Szabó Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta:  

 

178/2016. (IX.07.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a 2016. évi költségvetés első 7 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadását. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2016. szeptember 8. 
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10. napirend 

 

Előterjesztés költségvetési pótelőirányzat biztosítására 

 

Antalné Tardi Irén: 

A kötelező minibálbérre való felzárkózáshoz kell a bérkiegészítés pótirányzat. 

 

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

 

A GB 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró 

Ákos, Orosz János József, Szabó Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta:  

 

179/2016. (IX.07.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy támogassa a minimálbér és a garantált bérminimum 2016. évi 

különbözetének fedezésére, a tartalék terhére, intézményenként az alábbi táblázatban 

meghatározott pótelőirányzat biztosítását: 

Sorszám Intézmény 
Pótelőirányzat 

(Ft.) 

1. Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
700 342 

2. Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 
7 187 565 

3. Bocskai István Múzeum 
97 790 

4. Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ 
9 108 440 

5. Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 
2 369 820 

6. Járóbeteg-Ellátó Centrum 
700 999 

7. Összesen 
20 164 956 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2016. szeptember 8. 

 

11. napirend 

 

Előterjesztés beadott energetikai pályázatokról 

 

Marosi György Csongor: 

Aranykapu Óvoda már kapott 3 MFt-ot. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
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A GB 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró 

Ákos, Orosz János József, Szabó Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta:  

 

180/2016. (IX.07.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az előterjesztésben 
szereplő energetikai pályázatok tartalmával egyetért és javasolja a képviselő-testületnek 

A hozzájuk szükséges forrás 2016. évi költségvetés pályázati céltartalékából biztosítását, 

a már biztosított előirányzatok beszámításával: 

- „TOP –3.2.1–15 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” felhívásra az 

„Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése” címmel 

legfeljebb 4.900.000 forintot 

- „TOP–3.2.2–15 –Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 

megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása 

komplex fejlesztési programok keretében” felhívásra „Napelem mintaprojekt 

Hajdúszoboszlón a fenntartható működésért” címmel legfeljebb 9.500.000 forintot. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2016. szeptember 8. 

 

12. napirend 

 

Előterjesztés Polgármesteri Hivatal udvari közművezetékek felújítási munkálataival 

kapcsolatosan 

 

Szilágyi Attila: 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: az udvari vezeték új nyomvonalon kerül elhelyezésre 

térkő burkolat alatt. Mivel gyenge és erősáramot is érint, a munkagödör szélessége és mélysége 

1-1 m az épületekhez való bekötéssel és 2 szerelőaknával.  

 

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

 

A GB 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró 

Ákos, Orosz János József, Szabó Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta:  

 

181/2016. (IX.07.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy támogassa az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri 

Hivatal udvari közművezetékeinek felújítását és a munkálatok elvégzésére 8 MFt + ÁFA 

keretösszeg biztosítását a 2016. évi városi költségvetés „tartalékok, pályázati céltartalék” 

kerete terhére. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2016. szeptember 8. 
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13. napirend 

 

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

csatlakozásról 

 

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

 

A GB 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Képíró 

Ákos, Orosz János József, Szabó Marianna) tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta:  

 

182/2016. (IX.07.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi 

fordulójához való csatlakozást támogatását.  

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2016. szeptember 8. 

 

Egyéb közlendő, bejelentenivaló hiányában Marosi György Csongor bizottsági elnök 1446 

órakor az ülést bezárta. 
 

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

szeptember 8-i üléséről készített jegyzőkönyv mellékletét képezik.  
 

 

K.m.f 

 

Marosi György Csongor     Orosz János József 

                    bizottsági elnök                       bizottsági elnök helyettes 

 

Fehér Adrienn 

 jegyzőkönyvvezető 


