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

 

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint 

- a Gazdasági Bizottsági tagok: Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, Antalné 

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

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

Korpos Szabolcs mb. jegyző, Lőrincz László gazdasági irodavezető, Bárdos Ilona pénzügyi 

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

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

városfejlesztési irodavezető-helyettes, Szoboszlasi Lilla személyügyi referens, minőségügyi 

vezető 

- további meghívottak: Czeglédi Gyula Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigazgató, 

Nyéki István Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgató, Nagyné 

Dede Adél, Moka József Attila és Moka Olga Bródy S. utca 7. sz. ingatlan tulajdonosai 

- jegyzőkönyvvezető: Fehér Adrienn 

 

Marosi György Csongor: 

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

A kiküldött napirendi pontokból le kell vennünk a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmét és a 

Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével kapcsolatos előterjesztést. Mindkettő 

közterülettel kapcsolatos kérelem, melyeket a szakirodának véleményeznie kell. Kiküldésre 

került a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. gyógyvíz kérelmekkel kapcsolatos előterjesztése, 

melyet fel kell vennünk napirendre. Továbbá fel kell vennünk még az ülés előtt kiosztott 

Magyar Ápolók Napjáról történő megemlékezéshez kapcsolódó előterjesztést és a 

vagyonnyilatkozat-tételéről és az abba történő betekintésről szóló eljárással kapcsolatos szóbeli 

előterjesztést is. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztések napirendre vételét, illetve levételét. 

 

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

Harsányi István, Kanizsai György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba), 1 ellenszavazat 

mellett (Antalné Tardi Irén) tartózkodás nélkül elfogadta a plusz napirendi pontok felvételét, 

illetve levételét. (a döntéshozatalban 7 fő vett részt). 

 

15/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja  

 a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmének és a Hajdúszoboszló Turizmusáért 

Alapítvány kérelmével kapcsolatos előterjesztés levételét a napirendről.  

 a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. gyógyvíz kérelmekkel kapcsolatos 

előterjesztés, a Magyar Ápolók Napjáról történő megemlékezéshez kapcsolódó 

előterjesztés és a vagyonnyilatkozat-tételéről és az abba történő betekintésről szóló 

eljárással kapcsolatos előterjesztés napirendre vételét. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta az így kialakult napirendet. 

 

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

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

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az így kialakult napirendi pontokat (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt). 
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16/2017. (II.23.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja az így 

kialakult napirendi javaslatokat. 

 

A képviselő-testület 2017. február 23-i ülés anyagának véleményezése: 

1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény vezetői pályázatának 

elbírálására. (1. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: polgármester 

2. Beszámoló a köztemető fenntartásáról. (3. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: vezérigazgató 

3. Előterjesztés Bródy Sándor utca 7. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatban. (14. sz. 

testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

4. Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósításához önrész biztosítása tárgyában. (9. 

sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

5. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2017. február 24-ei 

tulajdonosi közgyűlésén tárgyalandó előterjesztések elfogadásáról. (13. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

6. Előterjesztés a 3030/3 hrsz-ú beépítetlen területtel kapcsolatosan. (15. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

7. Előterjesztés a 0352 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról. (16. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

8. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2017. évi intézkedési tervének elfogadására. 

(18. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

9. Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása című pályázattal 

kapcsolatosan. (19. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

10. Előterjesztés a „Hajdúszoboszló I. világháborús katonahőseinek nyomában” című 

pályázattal kapcsolatosan. (20. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

11. Előterjesztés Visegrádi Alap pályázatról. (21. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: megbízott jegyző 

12. Előterjesztés önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozásról. (22. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: megbízott jegyző 

13. Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. gyógyvíz kérelmekkel kapcsolatos előterjesztése 

Előadó: vezérigazgató 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

14. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központhoz tartozó 3 konyha 

élelmezési tevékenységének témaellenőrzéséről  

Előadó: belső ellenőr 

15. A HKSZK és Gondozási Központ kérelme 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

16. Magyar Ápolók Napjáról történő megemlékezéshez kapcsolódó előterjesztés 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 
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17. Vagyonnyilatkozat-tételéről és az abba történő betekintésről szóló eljárással 

kapcsolatos szóbeli előterjesztést 

Előadó: személyügyi referens, minőségügyi vezető 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

1. napirend 
 

Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény vezetői pályázatának 

elbírálására. 

 

Marosi György Csongor: 

A kiírásra csak Nagyné Dede Adél adta be a pályázatát.  

 

Antalné Tardi Irén: 

Az új szervezet vezetése nem kis feladat, látszik a pályázók számából. A testület már megbízta 

Nagyné Dede Adélt az átalakítás levezetésére és a szervezet kialakítására. Vezetői 

programjában olvasható, hogy arra törekszik, hogy a minőség ne változzon és egy új egységes 

gazdasági szervezet alakuljon ki. Azt szeretném kérni, hogy -amennyire lehetséges- az 

intézmények őrizhessék meg gazdálkodási önállóságukat.  

 

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

 

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

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

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

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

17/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 41. § (7) bekezdése, valamint 42. § 2. pontja alapján megbízza Nagyné Dede Adélt 

(Hajdúszoboszló, Kölcsey u. 5.) a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 

intézményvezetői magasabb vezetői beosztásának az ellátásával 5 évre, 2017. március 1-

től 2022. február 28. napjáig.   

Garantált illetményét az „F” fizetési osztály 12. fizetési fokozatában 181 475 Ft-ban, 

magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 500%-ában, 100 000 Ft-ban határozza meg, 

ezeket 88 500 Ft-tal kiegészítve havi illetményét összesen, kerekítve 370 000 Ft-ban 

állapítsa meg. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. február 23. 

 

2. napirend 

 

Beszámoló a köztemető fenntartásáról. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság ülésén az a döntés született, hogy fogadjuk el és 

kérjük ki a kormányhivatal állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban. A temetői 

törvény 40. §-a felsorolja, hogy milyen jogcímek alapján lehet a fenntartásra és üzemeltetésre 
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díjat beszedni, ezen felül díjat az önkormányzat nem határozhat meg, javaslom ezek más 

jogcímekre való elosztását. 

 

Dr. Korpos Szabolcs: 

A kormányhivatalt felkerestem ezzel kapcsolatosan. Tájékoztattak arról, hogy hivatalosan nem 

kell kezdeményezni a felülvizsgálatot, de igény szerint előre veszik. 

 

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

 

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

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

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

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

18/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. a Hajdúszoboszlói Köztemető 2015-2016. évi 

üzemeltetéséről szóló beszámolójának és a 14/2000. (X.19.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadást. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. február 23. 

 

3. napirend 

 

Előterjesztés Bródy Sándor utca 7. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatban 

 

Lőrincz László: 

Azért került vissza a bizottsághoz a Bródy Sándor utca 7. szám alatti ingatlan ügye, mert a 

tulajdonosok tettek egy korábbihoz képest alacsonyabb összegű ajánlatot, mely magasabb a 

képviselő-testület által elfogadott összegtől. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Nem gondolom, hogy az erőforrásainkat ingatlanba és főleg ebbe az ingatlanba kellene 

fordítani. Az önkormányzat előtt elég sok feladat áll az idén, nem ezt tenném elsők közzé. Még 

nem ismerjük, hogy a pályázatokhoz mennyi forrást kell rendelni. Több csomóponthoz is forrást 

kellene biztosítani. Azok a beruházások, amiket nem tudtunk korábban elvégezni, azokra is 

fordítani kell. Megfontolnám azt is, hogy más gazdasági társaság lenne a vásárló. 

 

Orosz János József: 

A Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság ilyen áron nem javasolta telek megvásárlását. 

 

Lőrincz László: 

Az új rendezési terv szerint az ingatlan építési tilalom alatt áll. Az ingatlan tulajdonosa kérheti 

az ingatlan önkormányzat általi kisajátítását. Ezt előzhetnénk meg egy adásvételi szerződéssel.  

Marosi György Csongor kérésére válaszolva: a kisajátítási eljárás kb. fél év lenne. A 

közigazgatási hivatal jár el elsőfokon. Megvizsgálják, hogy meg van-e a kisajátítás jogcíme, és 

megpróbálja összehoznia két fél álláspontját. Sikertelenség esetén szakértői vélemény alapján 

hoz egy határozatot, melyet mindkét félnek megtámadhat a bíróságon. A bírósági döntést 

viszont el kell fogadnunk, ami akár magasabb összeget is megállapíthat. 
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Orosz János József: 

Kanizsay György Béla kérdésére válaszolva: a magas összegű ajánlat miatt nem támogatta a 

bizottság a megvásárlást. A vásárlási szándék megvan. 

 

Kanizsay György Béla: 

A felek álláspontja közeledett egymáshoz. A bizottságnak ki kellene jelölni egy személyt, aki 

az árat megbeszélné.  

 

Moka József Attila: 

2016. májusban 60 M Ft-ért lett volna vevőnk. Az eladás meghiúsult, mert megtudtuk tőle, hogy 

egy 26-án született döntés alapján építési tilalom alá került a terület. 12 érdeklődő is volt már 

azóta. Azt gondoltuk, hogy 8 M Ft-al kevesebbért újra felajánljuk a városnak a telket. Az 

önkormányzat szakértői véleménye más ingatlanról szólt. A mi telkünk sokkal jobban 

pozícionált, mint a többi. A Damjanich utca sarkon lévő ingatlant a bank értékelte fel. A hölgy 

nem enged a 44.000 Ft+ÁFA négyzetméter árból. A környékbelieket is megkérdeztük 35.000 

Ft+ÁFA négyzetméter ár alatt senki nem adná el. A 31.000 Ft+ÁFA négyzetméter ár nagyon 

alacsony. Nem szeretnénk évekig pereskedni és az önkormányzatnak is szüksége van az 

ingatlanra. Nekünk 72 M forintunk van az ingatlanban. 

 

Moka Olga: 

Mi nem ragaszkodunk hozzá, hogy az önkormányzatnak adjuk el az ingatlant. A tilalom miatt 

meglehetősen kiszolgáltatott helyzetbe kerültünk. 

 

1426 órakor az elnök megkérte az ingatlan tulajdonosokat, hogy a döntés meghozatalához 

szükséges ideig hagyják el az ülést. 

 

Lőrincz László: 

Jelenleg elidegenítési tilalom is van az ingatlanon. 

 

Képíró Ákos: 

Az ingatlan árak felfelé mennek. Lehet, később ezen az áron nem tudja megvenni az 

önkormányzat. 

 

Lőrincz László: 

A mellette lévő ingatlant nemrég vettük meg 21,5 M Ft-ért, amit most még vehetünk hasonlítási 

alapnak. A tárgyalások már régóta zajlanak.  

 

Varga Imre: 

Az alkupozíció rosszabb lenne, ha levennénk napirendről, mint hogyha a testület azt mondaná, 

hogy ennyiért nem vásároljuk meg. 

 

Kanizsay György Béla: 

Nem biztos, hogy minden telket egységáron kell megvenni. Nem bizottsági ülésen kellene az 

árról dönteni. 

 

Marosi György Csongor: 

Felajánlhatjuk az általuk és az önkormányzat által meghatározott két ár mértani közepét. Azt 

kellene eldöntenünk, hogy akarjuk-e ezt az ingatlant, vagy sem. Ha akarjuk, akkor tárgyaljunk 

róla. A hivatal részéről az a vélemény, hogy jó lenne megvenni a két ingatlant. 
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Lőrincz László: 

A négy ingatlanból három a miénk lenne. A negyedikkel így könnyebb lenne a tárgyalás. 

 

Marosi György Csongor: 

A testület olyan rendelkezést hozott, hogy a tulajdonosok csak nekünk és a mi játékszabályaink 

szerint tudják eladni az ingatlant. 

 

Képíró Ákos: 

A meglévő területekkel nem tudunk mit kezdeni, elvesztik értéküket, ha ezeket nem tudjuk 

hozzájuk megvenni. 

 

Lőrincz László: 

A rendezési terv több olyan ingatlant is szabályoz, amelyekkel majd foglalkozni kell az 

önkormányzatnak és komoly pénzeket kell rájuk tervezni. Ezért javasoltuk, hogy állítsunk fel 

egy sorrendet. A testületnek megvételi szándék esetén zárt ülésen döntenie kellene arról az 

összegről, ameddig a hivatal elmehet az alkudozásban. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A rendezési tervben olyan utak is szerepelnek, amik még nem léteznek. Nem tudok olyan 

befektetést támogatni, amely később majd megold valamit. Vannak rövidebb távon megoldandó 

feladataink. 

 

Kanizsay György Béla: 

Nem hiszem, hogy az ingatlan megvétele az idén szükséges beruházásokat hátráltatná. 

Javaslom, határozzunk meg egy összeget. 

 

Marosi György Csongor: 

Kérjünk egy utolsó árajánlatot. A Bródy Sándor utca 7. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatosan 

az alábbi javaslatot indítványozom: 

 

Indítványozom, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

nyilvánítsa ki jószándékát a Bródy Sándor utca 7. szám alatti ingatlanok megvásárlására 

vonatkozóan. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta az indítványát: 

 

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

Harsányi István, Kanizsai György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 1 tartózkodás mellett 

(Antalné Tardi Irén) és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 7 fő vett 

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

 

19/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága kinyilvánítja 

jószándékát a Bródy Sándor utca 7. szám alatti ingatlanok megvásárlására vonatkozóan. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

1426 órakor az elnök behívta az ülésre az ingatlan tulajdonosokat. 
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Marosi György Csongor: 

Az ingatlant megvennénk, kérjünk egy utolsó árajánlatot.  
 

Moka Olga: 

50 M Ft-ér (30.637 Ft/m2) hajlandóak vagyunk az ingatlanokat eladni. 
 

Moka József Attila: 

Az ingatlanokat összevonására nincs tilalom, akár azt is megtehetnénk, mellyel növekedne az 

értéke. 
 

Marosi György Csongor: 

Javasoljuk, legyen 48.960 E Ft (30.000 Ft/m2) 

 

Kanizsay György Béla: 

A nyilvánosság számára elérhető a korábbi értékbecslés, mely valamilyen szinten kötelezi a 

testületet. 
 

Moka Olga: 

Elfogadjuk a 30.000 Ft/m2 vételárat. 
 

Marosi György Csongor: 

A Bródy Sándor utca 7. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatosan a bizottság nevében az alábbi 

módosító javaslatot indítványozom: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek hogy a Moka József Attila és Moka Olga tulajdonában lévő Hajdúszoboszló 2496/2 

helyrajzi számú valamint a 2496/3 helyrajzi számú ingatlanokat 30.000,-Ft/m2 vételáron 

megvásárolja. 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a módosító határozati 

javaslatot. 
 

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

Harsányi István, Kanizsai György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 1 ellenszavazattal 

(Antalné Tardi Irén) és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 7 fő vett 

részt) és – az előterjesztésben és a módosító javaslatban foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  
 

20/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a Moka József Attila és Moka Olga tulajdonában lévő Hajdúszoboszló 

2496/2 helyrajzi számú valamint a 2496/3 helyrajzi számú ingatlanokat 30.000,-Ft/m2 

vételáron megvásárolja. 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. február 23. 

 

4. napirend 
 

Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósításához önrész biztosítása tárgyában 

 

Lőrincz László: 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: az önkormányzat a támogatást úgy adta volna az az 

egyesületnek, ha a társasági adóból sikerült volna elegendő pénzt beszednie. Ha beruházási 
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forrás az önkormányzati támogatással rendelkezésre állt volna, akkor meg tudta volna rendelni 

a munkát és a kifizetést át tudtuk volna hozni a pénzmaradványt terhelő kifizetésként. Ez nem 

valósult meg, így 2016-ban nem került felhasználásra az önkormányzati támogatás, ezért csak 

a 2017. évben biztosítható rá a fedezet. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Akkor tudok döntést hozni a támogatásról, amikor a testület dönt az egyesület beszámolójáról. 

 

Varga Imre: 

A műfüves pálya önkormányzati illetve MLSZ tulajdon, az önkormányzat vállalta a 

karbantartást. Ezt a feladatot az egyesületre ruháztuk át. A lelátó és az ahhoz kapcsolódó terület 

önkormányzati tulajdon. A testület úgy döntött, hogy az egyesülettel együttműködve kívánja a 

felújítás beruházást elvégezni. Az egyesület társasági adóból 70 %-ot és az önkormányzati 30 

%-os önrészt biztosított volna. A társasági adóból nem sikerült beszedni a 70 %-ot. Most 

rendelkezésre áll ez az összeg, amelyet az MLSZ küld meg és csak kizárólag fejlesztésre 

használható fel. Ha az önkormányzat nem biztosítja a 30 %-ot, akkor elmarad a beruházás és az 

egyesület nem kapja a TAO-t sem.  

 

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

 

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

Harsányi István, Kanizsai György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 1 tartózkodás mellett 

(Antalné Tardi Irén) és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 7 fő vett 

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

 

21/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a Sport utca 5. szám alatti sporttelepen a meglévő lelátó részbeni lefedésére, a 

lelátó székek cseréjének folytatására, öltöző épületben bútorok vásárlására, karbantartó 

traktor, laptop, nyomtató beszerzésére beadott pályázathoz a 2017. évi költségvetési 

tartalék pályázati tartalék sorának terhére 30 % önrész, 13.934.000.-Ft biztosítását. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. február 23. 

 

5. napirend 

 

Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2017. február 24-ei 

tulajdonosi közgyűlésén tárgyalandó előterjesztések elfogadásáról. 

 

Nyéki István: 

Marosi György Csongor kérdésére válaszolva: mi azért nem delegáltunk tagot, mert a FEB 

tagságnak célszerű páratlan számúnak lennie. Mi delegálhattuk a könyvvizsgálót. 

 

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

 

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

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

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

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  
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22/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek  

1. hogy javasolja Szűcs Pál könyvvizsgálót (4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 9.) 2022. 

február 24-ig megbízni a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 

könyvvizsgálói feladatainak elvégzésével. 

2. hogy a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottsága 

2017. május 03-án lejáró mandátumát figyelembe véve 2017. február 24-től 2022. 

február 24-ig az alábbi személyeket javasolja tagoknak: 

- Csige Tamás – FEB tag (Hajdúdorog ) 

- Jeneiné Dr. Egri Izabella – FEB tag (Földes) 

- Czibere Béla – FEB tag (Téglás) 

- Csáfordi Dénes – FEB tag (Hajdúhadház) 

- Sőrés István – FEB tag (Hajdúböszörmény) 

- Muraközi István – FEB tag (Berettyóújfalu) 

- Szőllős Sándor – FEB tag (Bocskaikert) 

- Tóth József – FEB tag (Polgár) 

- Dr. Fülöp Erik – FEB tag (Tiszavasvári) 

3. hogy a tulajdonosi közgyűlés  

- Will Csaba mandátumát 2017. május 31-ig, 

- Bondár Sándor mandátumát 2017. május 31-ig hosszabbítsa meg. 

4. hogy javasolja a Ptk. 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban a 

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosítását 

és a melléklet szerinti egységes szerkezetben való elfogadását. 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. február 23. 

 

6. napirend 

 

Előterjesztés a 3030/3 hrsz-ú beépítetlen területtel kapcsolatosan. 

 

Marosi György Csongor: 

A Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság az 1.) határozati javaslatot támogatta. A 

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt. kifejezte vásárlási szándékát azzal a 

feltétellel, ha részese legyen az ott megvalósuló projektnek, vagy létre kell hozni egy projekt 

céget, ahol tulajdonos lesz, vagy neki kelljen a beruházást végrehajtania. 

 

Lőrincz László: 

Célszerű lenne megvásárolni az önkormányzatnak. Az ingatlan kedvező stratégiai elrendezésű 

terület. A későbbi terület használatkor, fontos lenne, hogy az önkormányzat legyen a tulajdonos. 

 

Marosi György Csongor: 

Azért merült fel a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság ülésén, hogy a Hajdúszoboszlói 

Városgazdálkodási Nonprofit ZRt. vegye meg az ingatlant, hogy ne a mi likvid tőkénket 

csökkentsük. 

 

Nyéki István: 

Pontosítani kellene, hogy az árverésen mennyi az a maximális összeg, ameddig elmehetünk. 
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Lőrincz László: 

Ha a képviselő-testület  meghatározza a maximális összeget, akkor az nyílt üzletté válik. 

 

Nyéki István: 

A bizottsági elnök, főkönyvelő, és polgármester beszélje meg az összeget. 
 

Kanizsay György Béla: 

29.991 Ft-ra jön ki a négyzetméter ár, hasonlóan, mint a korábbi ingatlannál. Ha az 50 %-ról 

lehet ajánlatot tenni, akkor érdemes elindulni a liciten. Fejlesztési szempontból jól jöhet az 

önkormányzatnak. 

 

Nyéki István: 

Kanizsay György Béla kérdésére válaszolva: március 18-án megnyílik egy elektronikus felület. 

Az ajánlathoz 10 %-ot le kell tenni. A legutolsó ajánlathoz 5 percig lehet újabb árajánlatot tenni. 

Az utolsó negyedórában felpörögnek az események.  

 

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

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

Harsányi István, Kanizsai György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 1 tartózkodás mellett 

(Antalné Tardi Irén) és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 7 fő vett 

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

 

23/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy felhatalmazza  

 a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t, hogy a hajdúszoboszlói 

3030/3 hrsz-ú ingatlan árverésén vevőként részt vegyen, és az ingatlan vételére 

reális áron ajánlatot tegyen.  

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. február 23. 

 

7. napirend 
 

Előterjesztés a 0352 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról. 
 

Marosi György Csongor: 

A 0352 hrsz-ú ingatlan a Nádudvari út menti elhanyagolt erdősáv a hulladéklerakó telep 

közelében és a megvalósítandó napelempark mellett található. Javaslom, hogy ezt a terület is a 

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRt. vegye meg, hiszen mindkét létesítmény 

hozzá fog tartozni. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A terület erdőként való hasznosítása kötelezettség.  

 

Marosi György Csongor: 

A bizottság nevében a 0352 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan az alábbi módosító 

javaslatot indítványozom: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy felhatalmazza a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t, hogy a  

Tóth Edit (4200, Hajdúszoboszló, Nádudvari út 10.) tulajdonában lévő 0352 hrsz-ú erdő 

művelési ágú ingatlant megvásárolja 1.500.000,-Ft vételáron. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a módosító határozati 

javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Harsányi István, Kanizsai 

György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 1 tartózkodás mellett (Antalné Tardi Irén) és 1 

ellenszavazattal (Orosz János József) elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 7 fő vett részt) 

és - a módosító javaslatban foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

24/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy felhatalmazza a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t, 

hogy a  Tóth Edit (4200, Hajdúszoboszló, Nádudvari út 10.) tulajdonában lévő 0352 

hrsz-ú erdő művelési ágú ingatlant megvásárolja 1.500.000,-Ft vételáron. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. február 23. 

 

8. napirend 
 

Előterjesztés a környezetvédelmi program 2017. évi intézkedési tervének elfogadására. 
 

Szilágyiné Pálé Gyöngyi: 

Módosításra lesz szükség, ha elfogadásra kerülnek a költségvetésben a fejlesztések, 

beruházások összege. 
 

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

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

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

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

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

25/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek  

 az Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló Környezetvédelmi Program 

végrehajtását szolgáló, 2017. évi intézkedési terv alábbiak szerinti elfogadását: 

 

2017. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  

program végrehajtására 
 

1. Környezetvédelmi alap, talajvíz mintavételek 

3.500.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 

2. Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, belvízmentesítés 
30.000.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök,  
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3. Önkormányzati erdők művelési feladatai 

4.500.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelős: Jegyző 

 

4. Köztisztaság, síktalanítás 

 56.257.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

 

5. Korszerű állati hulladékkezelő telep üzemeltetése 

16.535.000,- Ft /saját forrás/ 

 

6. Illegális hulladéklerakók felszámolása 
1.500.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

 

7. Allergén növények kaszálása 

2.987.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

 

8. Kényszerkaszálás közterületen 

500.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Igazgatási irodavezető, Főmérnök 

 

9. Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növények irtása, síktalanítás  

3.000.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő 

 

10. Szúnyog-, és rágcsálóirtás, növényvédelem  

11.000.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

 

11. Zöldterületek fenntartása 

 

- Parkfenntartás 

60.880.000,- Ft /saját forrás/ 

 

- Fakivágás 

4.300.000,- Ft /saját forrás/ 

 

- Falevél elszállítás 

2.016.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

 

 a Környezetvédelmi Programban szereplő további feladatokat forráshiány miatt 

pályázatok útján valósítsa meg, és felkérje a Jegyzőt a pályázati lehetőségek 

figyelésére. 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. február 23. 
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9. napirend 

 

Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása című pályázattal 

kapcsolatosan. 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Egy javított határozati javaslat készül, a dűlőutak a helyrajzi számaikkal ki lesznek egészítve. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A bekerült földutak 40%-ra terjed ki a stabilizáció, de az azt követő útszakaszokon nagyobb a 

probléma. A külterületi utak felújítására fordítandó összeg felosztásánál ezt is kérem 

figyelembe venni. 

 

Orosz János József: 

Azért nem lehetett mindenhol a dűlőutakat megcsinálni, mert dupla annyiba kerülne, mint amire 

pályázni lehet. 

 

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

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

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

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

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

26/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek  

 a 180/2016. (XII.15.) számú határozatát a külterületi utak felújítása pályázat 

műszaki tartalma tekintetében történő módosítását. 

 hogy a Vidékfejlesztései Program keretében megjelent, „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

erő és munkagépek beszerzése” megnevezésű VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 

pályázati felhívásra benyújtott pályázat műszaki tartalmát az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 

1. 0123 hrsz-ú út, 861,2 m hosszon földút stabilizáció,  

2. Alma dűlő: 322,7 m hosszon földút stabilizáció,  

3. Pityeri dűlő: 745,8 m hosszon földút stabilizáció,  

4. Nádudvari dűlő: 600 m hosszon földút stabilizáció,  

5. Csepűs dűlő: 475 m hosszon földút stabilizáció,  

6. Kösipart dűlő: 495 m hosszon földút stabilizáció,  

7. Fácán dűlő: 750 m hosszon földút stabilizáció,  

8. Fürj dűlő: 497 m hosszon földút stabilizáció,  

9. Veréb dűlő: 375 m hosszon földút stabilizáció,  

10. Csipkés dűlő: 91 m hosszon földút stabilizáció,  

11. 030 hrsz-ú út: 467 m hosszon földút stabilizáció,  

12. 038 hrsz-ú út: 1121 m hosszon, 

13. 028 hrsz-ú út, (Ádám dűlő): 770 m hosszban meglévő szilárd burkolatú 

út felújítása. 

 Képviselő testület a pályázatot 117.646.740, -Ft összes elszámolható költséggel 

hagyja jóvá, melyhez bruttó 20 Mft saját forrást biztosítson a 2017. évi városi 
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költségvetés 1. sz. melléklet (mérleg) „tartalékok, pályázati tartalékok” kerete 

terhére. 

 
Felelős:  elnök 

Határidő:   2017. február 23. 

 

10. napirend 

 

Előterjesztés a „Hajdúszoboszló I. világháborús katonahőseinek nyomában” című 

pályázattal kapcsolatosan 

 

Orosz János József: 

A Kárászati temetőben lévő hősi halott sírját be kellene behozni a köztemetőbe. 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Megvizsgáljuk a lehetőségeket. 

 

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

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

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

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

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

27/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek,  

 hogy a 168/2016. (XI.17.) számú határozatát a pályázat műszaki tartalma 

tekintetében az alábbiakkal egészítse ki: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Honvédelmi 

Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által meghirdetett 

„Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” 

című pályázati felhívásra benyújtott „Hajdúszoboszló I. világháborús 

katonahőseinek nyomában” pályázatot bruttó 1.857.331,- Ft elszámolható 

költséggel, és legfeljebb bruttó 700.000,- Ft saját forrás biztosításával támogatja 

megvalósítani, az előterjesztésben foglaltak szerint. 

 Az önkormányzati saját forrást a 2017. évi városi költségvetés 1. sz. melléklet 

(mérleg) tartalékok, pályázati tartalékok kerete terhére biztosítsa. 

 
Felelős:  elnök 

Határidő:   2017. február 23. 

 

11. napirend 

 

Előterjesztés Visegrádi Alap pályázatról. 
 

 

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

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsai György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 
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tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 7 fő vett részt) és 

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

28/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a Thököly Imre 360. születési évfordulójára pályázatot nyújtson be a 

Visegrádi Alaphoz az előterjesztésnek megfelelően.   
 

Felelős:  elnök 

Határidő:   2017. február 23. 
 

 

12. napirend 

 

Előterjesztés önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozásról. 

 

Lőrincz László: 

A Magyar Állam az önkormányzatoknál be kívánja vezetni az ASP rendszert. Próba jelleggel 

már használják néhány helyen. A tapasztalatok igen rosszak. Az adórendszerrel mindenképp 

kötelező a csatlakozás. Ha a szoftvernek van nem állami (interfészes) eleme, akkor mindegyik 

elemmel kötelező csatlakozni. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata gazdálkodási szoftvere 

a CORSO. Az cég ASP rendszer bevezetése miatt nem fog fejlesztéseket végrehajtani. Az állam 

telepíteni fog egy optikai kábelt a településekre. Az önkormányzatoknak kell kiépíteni a belső 

hálózati rendszert. A nem ASP alapú szoftverek más hálózaton keresztül kell, hogy 

működjenek. Ezáltal két párhuzamos rendszer lesz az irodákban (két számítógép, nyomtató, 

dugalj). A szoftverek kezelését meg kell tanulni. Az adatmigráció úgy fog történni, hogy a 2017. 

december 31. záró-, nyitó adatokat kézzel visszük fe, ami előtte volt az elvész. Vannak 15 éves 

hiteleseink is, ezeket nem tudjuk ezekben kezelni. 9 M Ft-ot kap az önkormányzat a 

pályázatból, melyből 7 M Ft-ot elvisznek az oktatásra. Becsléseink szerint 90-100 M Ft-ba fog 

kerülni az átállás. A többi CORSOT használó intézmény nem fogja tudni használni a rendszert. 

A javaslat az volt, hogy az önkormányzat könyveljen nekik. 

 

Marosi György Csongor: 

Ha nem fogadjuk el a pályázatot, önerőből kell megvalósítanunk. 

 

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

 

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

Harsányi István, Kanizsai György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 1 tartózkodás mellett 

(Antalné Tardi Irén) és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 7 fő vett 

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

 

29/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a Thököly Imre 360. születési évfordulójára pályázatot nyújtson be a 

Visegrádi Alaphoz az előterjesztésnek megfelelően.   
 

Felelős:  elnök 

Határidő:   2017. február 23. 
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13. napirend 
 

Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. gyógyvíz kérelmekkel kapcsolatos előterjesztése 
 

Czeglédi Gyula: 

A múlt héten kaptuk a kérelmeket. A menedzsment a szükséges egyeztetéseket elvégezte. Nincs 

akadálya egyik hotellel sem a szolgáltatás folytatásának, jó partnereink voltak, bízunk benne, 

hogy az együttműködés a jövőben is hasznos lesz. Az együttműködési megállapodások 2011-

ben felülvizsgálatra kerültek. Ezt követően garanciális elemeket is építettünk be és törekedtünk 

az egységesítésre is. A többi szállodával is jól működik ez a kapcsolat. A Délibáb Hotelnél 

nehézkesebben indult az együttműködés, de a múlt évtől már biztatók a forgalmi adatok. A 

Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. adja a gyógyvizet, a szállodák biztosítják számunkra a kezelő 

helyet a gyógyszolgáltatás végzéséhez. 10 év együttműködés után megszerezhetik a 

vízszolgáltatás jogát. Ez a megállapodás garantált lehetőséget biztosít a hosszabbtávú 

gyógyászat működtetéséhez, mely gazdasági, imidzs és presztizs kérdés a gyógy- és wellness 

szolgáltatásban való jelenlétre a város szállodáiban. 

Kanizsay György Béla kérdésére válaszolva: a Viktória Hotel üzemeltetési szerződése 

határozatlan idejű. Ha új társaság veszi át az üzemeltetést, illetve ha bármelyik fél 

kezdeményez, újra kell kötni a szerződést. Ebben a szerződésben egy a szolgáltatások keretében 

történő együttműködés realizálódik. 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: nem egységesek a szempontok, a vízértékesítésben 

van olyan szálloda, amely nem hajlandó a módosításokat elfogadni. Az együttműködési 

megállapodásoknál kicsi eltérés van csak. Mindig korszerűsítettük és a jogszabályokhoz 

igazítottuk a feltételeket. Például a könyvvizsgáló javaslatára egy eszmei bérleti díj lett 

meghatározva a kezelőhelyért, melyet visszafizetjük egy másik jogcímen. Az időtartam 10 év, 

a lejárata eltérő. 
 

Harsányi István: 

Az időtartammal nem értek egyet, főleg, ha igaz, hogy 40 évig lesz termálvíz. 
   
Czeglédi Gyula: 

A vízbázis védelmére újabb 10 évre kötött szerződést a cég a hatósággal.  A szállodákkal 

köttetendő együttműködési megállapodások minkét fél számára módosíthatók és felbonthatók. 

A Délibábnál korábban 10+10 évre kötöttük. 
 

Antalné Tardi Irén: 

A 10 évet javasolnám inkább.  
 

Kanizsay György Béla: 

Tulajdonképpen mindkét szálloda 30 évet kér még a gyógykezelésre, a fürdő pedig ott 30 évig 

profitot termelhet. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Harsányi István, Kanizsai György Béla, Képíró Ákos) 1 tartózkodás mellett (Antalné Tardi 

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

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

30/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy támogassa a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. és a Közösségi 

Számsorsjáték Kft., mint a Viktória Hotel üzemeltetője közötti együttműködési 
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megállapodás 30 éves időtartamra, 2047. március 8. napi lejárattal történő megkötését 

azzal a feltétellel, hogy amennyiben bármelyik fél érdeke azt kívánja, mindkét fél részéről 

bármikor felbontható legyen. 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:   2017. február 23. 
 

Kolozsvári Csaba érdekeltségénél fogva nem vett részt a szavazásban. 
 

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

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

Harsányi István, Kanizsai György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba) 1 tartózkodás mellett 

(Antalné Tardi Irén) és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 7 fő vett 

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

31/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy támogassa a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. és a Geotherm Üdülő 

Kft., mint a Silver Hotel üzemeltetője közötti együttműködési megállapodás 

időtartamának az eredeti 50 évre való visszaállítását 2048. december 31. napi lejárattal, 

azzal a feltétellel, hogy amennyiben bármelyik fél érdeke azt kívánja, mindkét fél részéről 

a szerződés bármikor felbontható legyen. 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:   2017. február 23. 
 

14. napirend 

 

Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központhoz tartozó 3 konyha 

élelmezési tevékenységének témaellenőrzéséről 

 

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

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

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

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

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

32/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az Önkormányzat 

irányítása alá tartozó Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központnál elvégzett, az 

élelmezési tevékenység témaellenőrzéséről készített jelentéseket elfogadja. 
 

Felelős:  - 

Határidő:   - 

 

15. napirend 
 

A HKSZK és Gondozási Központ kérelme 

 

Az elnök ismertette az előterjesztésben foglaltakat, majd egyéb kérdés, hozzászólás hiányában 

az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 



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

 

19 

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

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

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

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

33/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az önkormányzat 2017. 

évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján, Hajdúszoboszló Város 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017. (I.19.) önkormányzati rendelet 12. számú mellékletének 11/ÖK sora „Önálló 

lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére” soráról 900.000.-Ft támogatást nyújt a 

HKSZK Gondozási Központjában (Bocskai u. 35.) a balesetveszélyes járdaszakasz 

betonozására, pihenő-relaxációs helyiség berendezésére, 2db fedett kerti bútor 

beszerzésére.  

 

Felelős:  intézményvezető/Gondozási Központ vezető, 

 /egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

Határidő:  2017. március 02. 
 

16. napirend 

 

Magyar Ápolók Napjáról történő megemlékezéshez kapcsolódó előterjesztés 

 

Az elnök ismertette az előterjesztésben foglaltakat, majd egyéb kérdés, hozzászólás hiányában 

az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

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

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

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

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

34/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Magyar Ápolók Napja alkalmából ünnepi megemlékezés történjen. Az ápolók részére 

15.000.-Ft/fő vásárlási utalvány és egy szál virág átadására kerüljön sor. A 

lebonyolításhoz szükséges pénzügyi fedezetet -750.000.-Ft keretösszeggel- az 

önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I. 19.) önkormányzati rendelet 12.§ 

(1) bekezdés e) pontjának felhatalmazása alapján, Hajdúszoboszló Város 2017. évi 

költségvetéséről szóló 2/2017. (I. 19.) önkormányzati rendelet 12. számú mellékletének 

12/ÖK sora biztosítja 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:  2017. február 24. 
 

17. napirend 

 

Vagyonnyilatkozat-tételéről és az abba történő betekintésről szóló eljárással kapcsolatos 

szóbeli előterjesztést 
 

Marosi György Csongor: 

Egy budapesti újságírótól érkezett egy megkeresés, melyben kéri a képviselő-testület tagjainak 

a vagyonnyilatkozatába való betekintést. 
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Szoboszlai Lilla: 

A vagyonnyilatkozat kezelésére kijelölt bizottság a Gazdasági Bizottság. 2015. február 25-én 

született egy olyan döntést, hogy a személyügyi referensnél legyen elérhető bárki számára. A 

Dr. Vincze Ferenc volt jegyző kiegészítette azzal, hogy a vagyonnyilatkozat csak akkor 

tekinthető meg, ha lemásolom, az igénylő személyesen jelenik meg, adatot jegyezhet le belőle 

és nem viheti el magával. Az újságírótól időt kértem, de sajnos nincs írásban rögzítve, amit a 

volt jegyző mondott. A szakhatóság állásfoglalása, hogy helyesen járunk el azzal, hogy nem 

jelentetjük meg a város honlapján, mert nem kötelezően közzéteendő adat. Külön jogszabály 

nevesíti tételesen, hogy az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatát az Országgyűlés 

honlapján el kell helyezni. Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata közérdekből 

nyilvános adat, ezért szóban és írásban is elektronikusan kérhető. 15 napon belül eleget kell 

tenni az adatszolgáltatásnak. Az igénylő másolatot is kérhet, melyet az igénylő által 

meghatározott módon és formában kell kiadni. Amennyiben a bizottság nem szeretne döntést 

hozni, mert sértheti azoknak a képviselőknek a személyiségi jogait, akik nincsenek itt, akkor az 

előterjesztést a testület elé visszük. 

 

Marosi György Csongor: 

Az igénylő újságíró Langmár Ferenc oknyomozó. 2010-ben az LMP főpolgármester 

kampányában vett részt. Arról számolt be, hogy az önkormányzatok kevesebb adatot 

szolgáltatnak ki, mint az állami közhivatalok. Egyeztessünk Polgármester Úrral és javasoljuk 

neki, hogy helyezzük el a vagyonnyilatkozatokat a honlapon egy kevésbé szem előtt lévő 

helyen. Nem hiszem, hogy titkolni való lenne bárkinek is a vagyonnyilatkozatában.  

 

Dr. Korpos Szabolcs: 

Az adatvédelmi állásfoglalás és a jogszabályi rendelkezések szerint nem kell kötelezően a 

közzétenni a honlapon, de előírja, hogy bárki számára megismerhetőnek kell tenni. A törvényi 

minimumot javaslom a bizottságnak. 

 

Orosz János József: 

A közzététel visszaélésekre ad okot.  

 

Szoboszlai Lilla: 

Lehet, jobb lenne, ha a vagyonnyilatkozatok kiadásának rendjét a testület határozná meg, bár a 

jogszabály azt leszabályozza. A honlapon történő kevésbé szem előtt lévő helyen történő 

elhelyezéssel értek egyet. Adatigénylésnél a linket küldeném el. 

Kanizsay György Béla kérdésére válaszolva: előírás hiányában mindig az aktuális 

vagyonnyilatkozat kerülne közzétételre. Az előző évit vissza kell adni a személyügyi 

referensnek. 

 

Marosi György Csongor: 

A vagyonnyilatkozat-tételéről és az abba történő betekintésről szóló eljárással kapcsolatosan a 

bizottság nevében az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága  az önkormányzat szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 22.§ (3) bekezdés 

felhatalmazása alapján egyeztetésre kéri fel a hivatal vezetőit a város polgármesterével, 

képviselőivel és más hivatalokkal, hogy az így kialakult javaslatok alapján a következő 

bizottsági ülésre határozatot hozhasson a nyilatkozatok kezelésével kapcsolatban. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
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A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

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

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

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

35/2017. (II.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az önkormányzat 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 22.§ 

(3) bekezdés felhatalmazása alapján a vagyonnyilatkozatok kezelésének szabályain nem 

változtat, a korábbi gyakorlatnak megfelelően azokba az igénylő személyesen betekinthet, 

a nyilatkozatokról másolat nem készíthető. 

 

Felelős:  bizottsági elnök 

Határidő:  - 

 

Marosi György Csongor bizottsági elnök 1629 órakor az ülést bezárta. 
 

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

23-i üléséről készített jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

 

 

 

K.m.f 

 

 

 

Marosi György Csongor     Orosz János József 

                    bizottsági elnök                       bizottsági elnök helyettes 

 

 

 

Fehér Adrienn 

 jegyzőkönyvvezető  

 

 


