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K I V O N A T 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 

2017. május 17-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

95/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a 2017. évi 

helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről szóló előterjesztés, a 

Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ és a Nyugdíjas 

Klub kérelmének napirendre vételét. 

 

96/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a napirendi 

javaslatokat. 

A képviselő-testület 2017. május 18-i ülés anyagának véleményezése: 
1. Tájékoztató a Hugarospa Hajdúszoboszlói Zrt. középtávú fejlesztési koncepciójáról. (1. 

sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: vezérigazgató 

2. Előterjesztés új városrész helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésbe történő 

bevonásával kapcsolatosan. (2. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

3. Előterjesztés bölcsődei férőhely bővítésére. (4. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

4. Előterjesztés IX. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására (5. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

5. Előterjesztés Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan. (6. 

sz. testületi előterjesztés 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

6. Előterjesztés hozzájáruló nyilatkozat megadására ingatlan értékesítéshez. (7. sz. 

testületi előterjesztés 

Előadó: gazdasági irodavezető 

7. Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti lakóház megvásárlására. (8. sz. testületi 

előterjesztés 

Előadó: gazdasági irodavezető 

8. Előterjesztés Gábor Áron utca felújítása tárgyú pályázat módosításáról. (9. sz. testületi 

előterjesztés 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

9. Előterjesztés az óvoda konyha felújítására vonatkozó pályázatról. (10. sz. testületi 

előterjesztés 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

 

 



Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

10. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2017. I. negyedévi 

működéséről 

Előadó: állomásvezető 

11. Előterjesztés a 2017. évi intézmény-felújítási pályázati kiírásról 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  

12. Tájékoztatás installáció közterületen történő elhelyezéséről 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

13. A Hajdúszoboszlói Sportegyesület támogatási kérelme 

Előadó: elnök 

14. Támogatási kérelem a hajdúszoboszlói labdarúgás 105 éve címmel elkészülő könyv 

kiadásához 

Előadó: elnök 

15. Az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium támogatási kérelme tárboroztatáshoz 

Előadó: elnök 

16. A Magyar Modellezők Egyesülete kérelme 

Előadó: elnök 

17. A Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kérelme 

Előadó: elnök  

18. Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ kérelme 

Előadó: egészségügyi irodavezető-helyettes 

19. Hajdúszoboszlói Derűs Alkony Nyugdíjas Klub kérelme 

Előadó: elnök 

20. Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről 

Előadó: Városfejlesztési irodavezető-helyettes 

21. Előterjesztés a 40/2017. (III.08.) GB határozat módosítására (szóbeli) 

Előadó: elnök 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

1. napirend 
 

Tájékoztató a Hugarospa Hajdúszoboszlói Zrt. középtávú fejlesztési koncepciójáról. 

 

97/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja tudomásul 

veszti a Hugarospa Hajdúszoboszlói Zrt. középtávú fejlesztési koncepciójáról szóló 

tájékoztatót. 
 

Felelős:     - 

Határidő:   - 

 

2. napirend 

 

A Hajdúszoboszlói Sportegyesület támogatási kérelme 

 

98/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján a Hajdúszoboszlói Sportegyesület részére a vízmérőóra 

elfagyás következtében elfolyt nagy mennyiségű víz díjára 350.000 Ft támogatást nyújt a 



2017. évi költségvetés 12. számú melléklet 11/ÖK Önálló lakóingatlanok energetikai 

korszerűsítése sorának terhére. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 31. 

 

 

3. napirend 
 

Támogatási kérelem a hajdúszoboszlói labdarúgás 105 éve címmel elkészülő könyv 

kiadásához 
 

99/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján 500.000 Ft támogatást nyújt a hajdúszoboszlói 

labdarúgás 105 éve címmel elkészülő könyv kiadásához a 2017. évi költségvetés 12. számú 

melléklet 12/ÖK Civil szervezetek és intézmények támogatása sorának terhére. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 31. 

 

4. napirend 
 

Előterjesztés új városrész helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésbe történő 

bevonásával kapcsolatosan. 
 

100/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága  

- egyetért a Hétvezér telep elnevezésű városrész helyi menetrendszerinti autóbusz-

közlekedésbe történő bevonásával az előterjesztésben foglaltak alapján, kísérleti 

jelleggel 2017. szeptember 1. és 2017. december 31. közötti időszakban, a csatolt 

menetrend szerint; 

- egyetért azzal, hogy a szolgáltató a feladatot 1 db Iveco C50C típusú midibusz 

biztosításával lássa el, a jelenleg rendelkezésre álló autóbuszvezetői állomány 1 

fővel történő bővítésével, a felmerülő indokolt költségek biztosítása mellett. 

javasolja a Képviselő-testületnek a járat ideiglenes bevezetésére bruttó 1,6 Mft összeg 

biztosítását a 2017. évi városi költségvetés 1.sz. melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati 

céltartalék kerete terhére.  

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 18. 

 

5. napirend 

 

Előterjesztés bölcsődei férőhely bővítésére. 

 

101/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága  

 elvi támogatását adja bölcsődei férőhely 20 fős kapacitás bővítéséhez a Liget 

Óvoda (Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 145.) felhasználható épületrészében a 

tervezési feladatok megkezdésével.  



 kéri a szakirodától, hogy a várható kivitelezési költségek meghatározásához egy 

tervezői előkészítés készüljön el a júniusi ülésre. 

 támogatja az előkészítési-tervezési munkálatokra bruttó 1.500.- eFt összeg 

különítését a 2017. évi városi költségvetés 1. sz. melléklet (mérleg) tartalék keret 

terhére. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 18. 

 

6. napirend 

 

Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2017. I. negyedévi működéséről 

 

102/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az Észak-

magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város területén 2017. I. 

negyedévben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás tájékoztatójában 

foglaltakat tudomásul veszi. 

Felelős:     - 

Határidő:   - 

 

7. napirend 
 

Előterjesztés IX. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására 
 

103/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

 tudomásul veszi, hogy a Magyari Praxis Egészségügyi Szolgáltató Bt. 

(Hajdúszoboszló, Földvár u. 18. ) ellátó orvosa Dr. Kissné Dr. Magyari Mária 

Hajdúszoboszló város IX. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó praxist értékesíteni kívánja Dr. 

Fucskó Csilla (szül: Debrecen, 1981.05.18. an: Gál Irma Juliánna, Hajdúszoboszló, 

Koch Róbert u. 23. szám alatti lakos) háziorvos részére. 

 javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dr. Fucskó Csilla háziorvos személyét 

elfogadja és az 1./ pontban megjelölt körzetre vonatkozó feladat jövőbeni ellátása 

érdekében előszerződést kössön Dr. Fucskó Csilla (Debrecen, 1981.05.18. 

nyilvántartási száma: 69059) háziorvossal.  

 javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ezzel egyidejűleg a Hajdúszoboszló Város 

Képviselő-testületének 26/2013.(III.21.) számú határozata alapján készült 2013. 

április 18-án aláírt egészségügyi feladat-ellátási szerződést (6 db mellékletével 

együtt) - melyet  a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint megbízó és a 

Magyari Praxis Egészségügyi Szolgáltató Bt. mint megbízott között jött létre, ahol 

az ellátó orvos Dr. Kissné Dr. Magyari Mária - a  megbízó 2017.  december 31. 

napjával felmondja. 

 javasolja a Képviselő-testületnek, hogy nyilatkozza ki a Dr. Fucskó Csilla 

háziorvossal történő végleges feladat-ellátási szerződés megkötésének azon 

feltételét, hogy a doktornő praxisengedélyt kapjon és minden hatályos jogszabályi 

feltételnek megfeleljen a IX. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséhez.  

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 18. 



8. napirend 
 

Előterjesztés Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan. 
 

104/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a költségvetés tartalék keret terhére a Hajdúszoboszló Turizmusáért 

Alapítvány kérelmét 150.- eFt összeggel támogassa az alábbi tevékenységek tekintetében: 

működési költségeket 50.- eFt, hátrányos helyzetű, szakképzésben résztvevő tanulók 

támogatása, versenylehetőség teremtése: 100.- e Ft. 

A turisztikai emlékmű tekintetében a bizottság nem foglal állást, a tervének meg kell majd 

felelnie az elkészülőben lévő arculati kézikönyv előírásainak. 
 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 18. 
 

9. napirend 
 

Előterjesztés hozzájáruló nyilatkozat megadására ingatlan értékesítéshez. 
 

105/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja, hogy a 

Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási 

Nonprofit Zrt. a tulajdonában lévő Hajdúszoboszló, Debreceni útfél 10. szám alatti 3546 

m2 alapterületű 3339 helyrajzi számú ingatlant a Greenfaktor Kft. részére értékesítse 

3.200.000 forint + áfa összegért.  

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 18. 

10. napirend 
 

Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti lakóház megvásárlására. 
 

106/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága nem javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzatának, hogy a Hajdúszoboszló, Csontos u. 81. szám alatti 4421/A hrsz-on 

szereplő lakóházat a 32020/Ü/2016/11. számú hagyatékátadó végzés szerinti örökösöktől 

Nyeste Esztertől és Lakatosné Nyeste Anikótól 1/2-1/2-ed tulajdoni hányad arányban 

megvásárolja a hagyatékátadó végzésben szereplő értékben összesen 2.800.000.-Ft 

összegért. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 18. 

 

11. napirend 
 

Előterjesztés Gábor Áron utca felújítása tárgyú pályázat módosításáról. 
 

107/2017. (V.17.) GB határozat  

1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

 támogatja, hogy a Képviselő-testület a 76/2017. (IV.20.) számú határozatát a 

Gábor Áron utca felújítása című pályázat tartalma és bekerülési költsége 

tekintetében módosítsa. 



 támogatja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 

felelős miniszter által közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati kiírásra vonatkozóan 1 db pályázat 

benyújtását és a kapcsolódó műszaki tartalmat az alábbiak szerint: 

Szilárd burkolatú közutak felújítása pályázati alcél keretében a Gábor Áron utca 

útfelújítását a Szent Erzsébet utca és Pávai Vajna utca közötti szakaszon, továbbá 

szilárd burkolatú járda javítása, felújítása alcélként járda építését, és a közút és 

annak közvetlen környezetében keletkező, szükséges felszíni csapadékvíz 

elvezetéshez kapcsolódó víznyelők kiépítését, padkaépítést, füvesítést, továbbá a 

projekt előkészítéshez kapcsolódó engedélyezési, közbeszerzési eljárási, 

lebonyolítási és műszaki ellenőrzési tevékenységeket. 

 javasolja, hogy a Képviselő-testület a pályázatot 33.656.848,- Ft összes 

elszámolható költséggel, 21.876.951,- Ft összegű támogatás mellett, 11.779.897,- Ft 

saját forrás biztosításával valósítsa meg. 

 támogatja, hogy az önkormányzati összes saját forrás fedezetét a 2017. évi városi 

költségvetésben az 1. sz. melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati tartalékok kerete 

terhére nyújtsa. 

2.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

 támogatja a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 

felelős miniszter által közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati kiírásra vonatkozóan benyújtott 

pályázat műszaki tartalmához szorosan kapcsolódó, a Gábor Áron utca bal oldali 

parkolósávjának kiépítését pályázaton kívül. 

 támogatja a parkolósáv és a hozzá kapcsolódó egyéb költségeket saját forrásból 

biztosítását 10.970.852,- Ft összegben, a 2017. évi városi költségvetésben az 1.sz. 

melléklet (mérleg)  tartalékok, pályázati tartalékok kerete terhére. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 18. 

 

12. napirend 

 

Előterjesztés az óvoda konyha felújítására vonatkozó pályázatról. 

 

108/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja 

 a nemzetgazdasági miniszter, a belügyminiszter és az emberi erőforrások 

miniszter által közösen meghirdetett az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” pályázati kiírásra vonatkozóan 1 db pályázat benyújtását 

az alábbi műszaki tartalommal: 

A Képviselő-testület fejlesztési célként támogatja a Hajdúszoboszlói Gazdasági 

Szolgáltató Intézmény által működtetett 6. számú telephely, a Rákóczi utca 21. 

szám alatt, a 6193 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon található konyha 

infrastrukturális fejlesztésének és eszközbeszerzésnek előterjesztés szerinti 

megvalósítását. 

 a pályázat időbeli megvalósításaként az alábbiakat: 

2017. december – eszközbeszerzés, 

2018. január – március 15. kiviteli terv készítése, 

2018. április – május közbeszerzési eljárás lefolytatása, 

2018. június 1. – augusztus 15. kivitelezés, műszaki ellenőrzés 



 hogy a Képviselő testület a pályázatot 68.937.095,- Ft összes elszámolható 

költséggel, 40.000.000,- Ft összegű támogatási igény mellett, 28.937.095,- Ft saját 

forrás biztosításával támogassa megvalósítani és a pályázati saját forrás fedezetét 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 1. sz. 

mellékletében található (mérleg), tartalékok megnevezésű kerete biztosítsa. 

 hogy a Képviselő testület a projekt megvalósításához kötelezően szükséges - a 

pályázat költségvetésén kívül eső tétel – szolgáltatások díját, így a közbeszerzési 

eljárás lefolytatásának díját (tanácsadó és hatósági díj), továbbá a műszaki 

ellenőrzés díját, a 2017. évi városi költségvetés 1. sz. melléklet (mérleg) tartalékok 

kerete terhére biztosítsa. 
 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 18. 

 

13. napirend 
 

Előterjesztés a 2017. évi intézmény-felújítási pályázati kiírásról 

 

109/2017. (V.17.) GB határozat  

1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az intézmény-

felújítási munkálatokra vonatkozó pályázati kiírást az előterjesztésben és 

mellékletében foglaltaknak megfelelően támogatja. 

2.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja:  

- a Szociális Szolgáltató Központ Kossuth utcai telephelyén található raktár 

épületnek az intézmény által saját erőből történő lebontását;  

- a HSE- Hajdúszoboszlói Sportegyesület üzemeltetésében lévő sporttelepen 

található, 2 db használaton kívüli épületet/bódét a HSE által, saját erőből történő 

lebontását. 

3.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottság a Bocskai István 

Múzeum Bocskai u. 11. sz. alatti épületének ivóvíz-, és szennyvíz bekötési, valamint 

térkő burkolat építési munkálataira mindösszesen bruttó 1.1 Mft összeget különít 

el keretösszegként azzal, hogy a múzeumfejlesztéssel egyidejűleg kerüljön sor a 

kivitelezési munkálatokra. 

4.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az év végéig 

bruttó 5 Mft összegű tartalékot különít el a nem várt egyéb kiadásokra. 

Utasítja a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:   jegyző 

Határidő: ütemezés szerint 

 

14. napirend 
 

Tájékoztatás installáció közterületen történő elhelyezéséről 

 

 

110/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a tájékoztatóban 

foglaltakat tudomásul veszi és örömét fejezi ki, hogy a város egy újabb látványossággal 

bővült néhány hónap időtartamban. 

 

Felelős:    - 

Határidő:  - 



15. napirend 

 

Az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium támogatási kérelme tárboroztatáshoz 

 

111/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján az Éltes Mátyás Iskola és Kollégium által a hátrányos 

helyzetű gyermekek számára szervezett veszprémi nyári táborozásának költségeire 

315.020 Ft támogatást nyújt a 2017. évi költségvetés 12. számú melléklet 11/ÖK Önálló 

lakóingatlanok energetikai korszerűsítése sorának terhére. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 31. 
 

16. napirend 
 

A Magyar Modellezők Egyesülete kérelme 

 

112/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján a Magyar Modellezők Egyesülete részére a 2017. május 

24-én megrendezésre kerülő Modellező nap költségeire 250.000 Ft támogatást nyújt a 

2017. évi költségvetés 12. számú melléklet 12/ÖK Civil szervezetek és intézmények 

támogatása sorának terhére. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 31. 

 

17. napirend 

 

A Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kérelme 

 

113/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

részére szerver és kiszolgáló egységek beszerzésére 300.000 Ft támogatást nyújt a 2017. 

évi költségvetés 12. számú melléklet 12/ÖK Civil szervezetek és intézmények támogatása 

sorának terhére. 
 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 31. 

 

18. napirend 
 

Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ kérelme 
 

114/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 



pontjának felhatalmazása alapján a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és 

Gyermekjóléti Központ részére az alábbi eszközök beszerzésére 265.000 Ft támogatást 

nyújt a 2017. évi költségvetés 12. számú melléklet 11/ÖK Önálló lakóingatlanok 

energetikai korszerűsítése sorának terhére. 

 Kültéri ping-pong asztal:  100.000 Ft 

 Ping-pong ütőszett 3 db: 15.000 Ft 

 Focilabda 5 db:  25.000 Ft 

 Darts elektromos tábla:  10.000 Ft 

 Petanque készlet:  5.000 Ft 

 Csocsóasztal:  60.000 Ft 

 Csapatjelző mez 2x 10 db:  20.000 Ft 

 Tollaslabda ütő 6 db + labda 6 db:  15.000 Ft 

 Fitnesslabda 10 db:  15.000 Ft 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 31. 

 

19. napirend 

 

Hajdúszoboszlói Derűs Alkony Nyugdíjas Klub kérelme 

 

115/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján a Hajdúszoboszlói Derűs Alkony Nyugdíjas Klub 

részére a partnervárosból érkező nyugdíjas csoport megvendégeléséhez 150.000 Ft 

támogatást nyújt a 2017. évi költségvetés 12. számú melléklet 12/ÖK Civil szervezetek és 

intézmények támogatása sorának terhére. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 31. 

 

20. napirend 

 

Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről 

 

116/2017. (V.17.) 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 Észak-

magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - a Hajdúszoboszló város közigazgatási határán 

belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás kizárólagos joggal 

történő ellátására. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez 2016. évben összesen 

nettó 15.610.236,- Ft összegű saját forrásból származó vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatást nyújtott. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy 2017. 



évben január 1-től december 31-ig Hajdúszoboszló területén a menetrend szerinti helyi 

személyszállítást folyamatosan fenntartja. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 18. 

 

21. napirend 

 

Előterjesztés a 40/2017. (III.08.) GB határozat módosítására (szóbeli) 

 

117/2017. (V.17.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 40/2017. (III.08.) GB 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az önkormányzat 2017. 

évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján a 2017. évi költségvetés 12. számú melléklet 12/ÖK 

Civil szervezetek és intézmények támogatása sorának terhére az ifjúsági-civil információs 

és tanácsadó iroda többlet szolgáltatásait igénybe vevő civil szervezetek részére 

elkülönített 500.000 Ft-ot a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár rendelkezésére 

bocsátja. A szolgáltatásra jogosult civil szervezeteket az intézményvezető a Turisztikai, 

Kulturális, Sport Bizottsággal egyeztetve, annak határozata alapján határozza meg. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 31. 
 

 

A kivonat hiteléül:  

 

 

Hajdúszoboszló, május 31. 

        

 

 

Fehér Adrienn sk. 

leíró 


