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

 

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint 

- a Gazdasági Bizottsági tagok: Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, Harsányi 

István, Kanizsay György Béla, Szabó Marianna  

- a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsági tagok (GB-nak nem tagjai): Németi Attila 

Sándor, Máté Lajos, Árva Gergő, Kovács Károly, Kanizsay György Béla 

- képviselők (egyik bizottságnak sem tagja): Jónás Kálmán 

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

Ilona pénzügyi irodavezető-helyettes, Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-

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

humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes, Szabó László közszolgáltatás szervező, 

Szabóné Szabó Mária vagyongazdálkodási ügyintéző,  

- további résztvevő: Zabos Péterné HKSZSZK intézményvezető, Energia Mérnöki Nonprofit 

Zrt. képviseletében Berettyán Tamás és Szatmári Szabolcs, Tiba Irma sajtóreferens  

- jegyzőkönyvvezető: Fehér Adrienn 

 

Marosi György Csongor: 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Harsányi István jelezte, hogy később fog 

megérkezni az ülésre. Két előterjesztés került utólagosan kiküldésre. Az egyik a Járóbeteg- 

Ellátó Centrumban végzendő felújítási munkákról szóló előterjesztés, a másik pedig a Gönczy 

Pál Sport és Kéttanítási nyelvű Általános Iskola kérelme. A Kovács Máté Városi Művelődési 

Központ és Könyvtár kérelmét és a Szoboszlói Darazsak Sportegyesület támogatásának 

visszavonásáról szóló előterjesztést szóban terjesztem elő. Kanizsay György Béla jelezte, hogy 

halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tud végig részt venni az ülésen, ezért a 

határozatképesség érdekében javaslom, hogy a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság 

napirendjének sorrendjében tárgyaljuk az előterjesztéseket. Azt követően pedig vegyük előrébb 

a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatos 

előterjesztéseket. A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár pótelőirányzat 

módosításáról szóló napirendet követően ismertetem a szóbeli kérelmüket. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta plusz előterjesztések napirendre vételét. 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta az előterjesztések napirendre vételét (a döntéshozatalban 5 fő vett részt). 

 

188/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja a Járóbeteg- 

Ellátó Centrumban végzendő felújítási munkákról szóló és a Szoboszlói Darazsak 

Sportegyesület támogatásának visszavonásáról szóló előterjesztések, valamint a Gönczy 

Pál Sport és Kéttanítási nyelvű Általános Iskola és a Kovács Máté Városi Művelődési 

Központ és Könyvtár kérelmeinek napirendre vételét. 

 

Egyéb hozzászólás és javaslat hiányában az elnök szavazásra bocsátotta az így kialakult 

napirendet. 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi javaslatokat. (a döntéshozatalban 5 fő vett részt). 
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189/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a napirendi 

javaslatokat. 

A képviselő-testület 2017. október 19-i ülés anyagának véleményezése: 

 

1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetése első 7 hónapjának 

végrehajtásáról. (1. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

2. Előterjesztés a 020 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról. (12. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

3. Előterjesztés a Kötelesi u. 15. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére. (13. sz. 

testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

4. Előterjesztés a Méhes-M Kft. kérelméről. (14. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

5. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Benedek dűlő vasúti átjáró felújításához. (15. 

sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

6. Előterjesztés Gábor Áron utca felújításáról. (16. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

7. Előterjesztés vagyonhasználati díjjal kapcsolatos költség átcsoportosításról. (17. sz. 

testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

8. Tájékoztató a város kommunális infrastruktúra helyzetéről. (23. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

9. Tájékoztatás a külterületi utak fenntartási munkálatairól. (25. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

10. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ 

beszámolójáról. (5. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

11. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására. (2. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

12. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 

eseményekért fizetendő díjakról. (3. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: igazgatási irodavezető 

13. Javaslat pénzbeli szociális és első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletek 

módosítására. (4. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

14. Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére. (6. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

15. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére 

pótelőirányzat biztosítására (7. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

16. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására. (8. sz. 

testületi előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

17. Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósítására. (9. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
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18. Előterjesztés sportpálya korszerűsítési pályázat beadására. (10. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

19. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosítására. (11. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

20. Előterjesztés a Szabadtéri színpad közbeszerzési eljárásáról. (20. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: polgármester 

21. Előterjesztés a kiemelt turisztikai fejlesztés előkészítéséről. (21. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: megbízott jegyző 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

 

22. Előterjesztés a Járóbeteg- Ellátó Centrumban végzendő felújítási munkákról 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
23. Előterjesztés egy Hajdúszoboszlói Energetikai Tanácsadó Iroda létrehozására 

Előadó: elnök 

24. Előterjesztés HKSZK kérelméről, krízisszálló és krízistűzifa  biztosításáról 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
25. HKSZK támogatási kérelme intézményi programok megvalósítására 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

26. A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme 

Előadó: elnök 

27. Szoboszlói Darazsak Sportegyesület támogatásának visszavonása 

Előadó: elnök 

28. Gönczy Pál Sport és Kéttanítási nyelvű Általános Iskola kérelme 

Előadó: elnök 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

1. napirend 
 

Beszámoló Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetése első 7 hónapjának 

végrehajtásáról. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A városüzemeltetéssel kapcsolatban jó lenne egy olyan táblázat, melyben az eddigi teljesítés is 

benne van. Lehetnek olyan rejtett tartalékok, melynek okán pluszt támogatási igény nem is 

merülne fel. Felvetődtek bennem olyan kérdések, hogy a közterület-felügyelet beszámolójában 

szereplő helyszíni bírságszám milyen témakörökben vetődtek fel, történt-e olyan ellenőrzés, 

ami a szerződéses fegyelem betartásával függ össze. A következő beszámolókban szeretnék 

ezekre is választ kapni. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  
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190/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetése első 7 hónapjának 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását. 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 

 

2. napirend 
 

Előterjesztés a 020 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról 
 

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

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

191/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület 

- hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló külterületén található  

010 hrsz-ú Önkormányzati út területéből a Roden Mérnöki Iroda Kft. által 

készített 233/2014 számú kisajátítási vázrajz szerint 414 m2 nagyságú terület 

kisajátításához a Magyar Állam részén a NIF Zrt. vagyonkezelői joga mellett. A 

kártalanítási összeg 458.874,-Ft, melyet a kisajátítást helyettesítő adás-vételi 

szerződés aláírásától számított 60 napon belül fizetik meg az önkormányzat résére. 

- felhatalmazza Dr. Sóvágó László polgármestert, hogy a szükséges okiratokat 

aláírja. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 

 

3. napirend 

 

Előterjesztés a Kötelesi u. 15. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

192/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület  

- hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Kötelesi út 15. szám alatti 4458 hrsz-ú 

ingatlan 444 m2 nagyságú földterületének értékesítéséhez az ingatlanon található 

felépítmények ingatlan-nyilvántartáson kívül tulajdonosai, Lente László, Lente 
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Tímea részére. A földterület eladási ára 2.010.000 Ft, melyet vevőknek az adás-

vételi szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetnie az önkormányzat részére. 

- felhatalmazza Dr. Sóvágó László polgármestert, hogy a szükséges okiratokat 

aláírja. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 

4. napirend 
 

Előterjesztés a Méhes-M Kft. kérelméről 
 

Marosi György Csongor: 

Az általunk meghatározott négyzetméter vételár és a Méhes-M Kft. által felajánlott vételár 

között még 100 Ft sincs a különbség. ezzel megindulhat a Major utcát és a Szabó László zugot 

összekötő út kialakítása. 

 

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

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  
 

193/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület  

- hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Szabó László zug 7. sz. alatti 2398/1 hrsz-ú 

605 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez a 

Méhes-M Kft. részére 23.400.000,-Ft összegű vételáron. Ezzel egyidejűleg 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata elfogadja a Méhes-M Kft. által 

térítésmentesen felajánlott 2403/2 hrsz-ú ingatlant útépítés céljára.  

- felhatalmazza Dr. Sóvágó László polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést 

aláírja. 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 

 

5. napirend 
 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Benedek dűlő vasúti átjáró felújításához 
 

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

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  
 

194/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 0196 hrsz-ú 

önkormányzati út tulajdonosi jog gyakorlója,  
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- tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprémterv Kft. által készített 05-

2017. számú kiviteli tervben foglaltak alapján a Hajdúszoboszló, Benedek dűlő 

vasúti átjáró (Hajdúszoboszló 1950+41) felújításra kerüljön.  

- felhatalmazza Dr. Sóvágó László polgármestert, hogy a szükséges okiratokat 

aláírja. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 

 

6. napirend 
 

Előterjesztés Gábor Áron utca felújításáról 
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A tartaléklistán szereplő pályázatokkal kapcsolatos döntéséről még nincs információnk. 

 

Marosi György Csongor: 

Többször volt már napirenden ennek a kis szakasznak a megújítása. 

 

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

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

195/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy  

 támogassa a Gábor Áron utca előterjesztés szerinti felújítását, melynek 

megvalósításához szükséges bruttó 34 MFt összeget az alábbiak szerint biztosítja 

a 2017. évi városi költségvetésben átcsoportosítással: 

- a 13.sz. melléklet - felújítások - 5/ÖK (Gábor Á. u. felújítása pályázati önrész) 

sorról 11.780.000,-Ft összeget  

- a 13.sz. melléklet – felújítások - 6/ÖK (Gábor Á. u. parkolósáv kialakítás) 

sorról 10.971.000,-Ft összeget 

- az 1.sz. melléklet – mérleg – tartalékkeretből 11.249.000,-Ft összeget 

 felkérje a Jegyzőt a megvalósítás érdekében szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 

 

7. napirend 

 

Előterjesztés vagyonhasználati díjjal kapcsolatos költség átcsoportosításról 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  



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

 

8 

196/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy támogassa a „Fesztivál tér vagyonhasználati díja” megnevezésű 

költségsorra további bruttó 1.120.000,- Ft költség átcsoportosítását a 2017. évi városi 

költségvetés 1. sz. melléklet (mérleg), tartalékok terhére.   
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 
 

8. napirend 
 

Tájékoztató a város kommunális infrastruktúra helyzetéről 
 

Antalné Tardi Irén: 

A körzetemben javításra szoruló területek sokszor megjelennek. A jövőbeli döntéseinkhez 

ebben az anyagban szerepelnek a szakmai indokok. Megfontolandónak tartom a városi 

főkertész és szakemberek alkalmazását. 

 

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

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  
 

197/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a város kommunális infrastruktúrájának helyzetéről szóló tájékoztató 

elfogadását. 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 
 

9. napirend 
 

Tájékoztatás a külterületi utak fenntartási munkálatairól 

 

Szabó László: 

Van egy elírás, a fotók nem 2010-ben, hanem 2017-ben készültek. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

198/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a külterületi utak fenntartásáról szóló tájékoztatójában foglaltak tudomásul 

vételét. 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 
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10. napirend 
 

Előterjesztés a Járóbeteg- Ellátó Centrumban végzendő felújítási munkákról 
 

Az elnök ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 

Marosi György Csongor:  

A felújítási munkálatai három forrásból, egyrészt az intézmény saját forrásából, valamint az 

önkormányzat intézmény-felújítási keretéből és az önálló lakóingatlanok energetikai 

korszerűsítésére elkülönített keretből valósulna meg. 
 

Kunkliné Dede Erika: 

A szakbizottság a költségvetés „Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére” soráról 

300.000,- Ft támogatást javasol. 
 

Marosi György Csongor:  

A Járóbeteg- Ellátó Centrumban végzendő felújítási munkákkal kapcsolatosan az alábbi 

módosító javaslatot terjesztem elő: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja 1 db zsindelyes 

tetőhéjazat fölé nyúló liftgépház attikafalának bádogszegély pótlási, javítási illetve 16 db 

falazott szellőzőkémény esővédő szegélybádog javítási munkálatai megvalósítását bruttó 

1.485.900,-Ft összegben, melyhez pénzügyi forrás az alábbiak szerint biztosított:  

- a 2017. évi városi költségvetés intézményfelújítási keretéből maximum bruttó 

847.526,-Ft,  

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

bekezdés e) pontjának felhatalmazása alapján a költségvetési rendelet 12. számú 

mellékletének 11/ÖK „Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére” soráról 

300.000,- Ft 

- a JEC saját intézményi költségvetéséből maximum bruttó 338.374,- Ft.  
 

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

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

a módosító javaslatban foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  
 

199/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja 1 db 

zsindelyes tetőhéjazat fölé nyúló liftgépház attikafalának bádogszegély pótlási, javítási 

illetve 16 db falazott szellőzőkémény esővédő szegélybádog javítási munkálatai 

megvalósítását bruttó 1.485.900,-Ft összegben, melyhez pénzügyi forrás az alábbiak 

szerint biztosított:  

- a 2017. évi városi költségvetés intézményfelújítási keretéből maximum bruttó 

847.526,-Ft,  

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

bekezdés e) pontjának felhatalmazása alapján a költségvetési rendelet 12. számú 

mellékletének 11/ÖK „Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére” 

soráról 300.000,- Ft  

- a JEC saját intézményi költségvetéséből maximum bruttó 338.374,- Ft.  
 

Felelős:  igazgató főorvos, jegyző  

Határidő:  azonnal 
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11. napirend 

 

Előterjesztés egy Hajdúszoboszlói Energetikai Tanácsadó Iroda létrehozására 
 

Berettyán Tamás: 

Debrecenben születtem, 1999 óta lakom Hajdúszoboszlón. 1 évet Svédországban, 3,5 évet 

Angliában éltem Cambridge-ben. 1,5 éve vagyok újra Szoboszlón. A Polgármester Úrral és az 

Alpolgármester Úrral több ízben egyeztettem a programról. Zugló önkormányzatával 1,5 éve 

állunk szerződésben. A zuglói irodához hasonlóan Hajdúszoboszlón is szeretnék létrehozni egy 

olyan irodát, mely térítésmentesen ad komplex szakmai tanácsadást az épületenergetikai 

rekonstrukciókkal kapcsolatban. Szakmai megalapozottságunkatat igazolja, hogy 

építészmérnök, műszakitanár, település tervező mérnök, okleveles épületszigetelési 

szakmérnök, épületenergetikus és betontechnológus végzettséggel rendelkezem. Korábban 

építőanyag iparban dolgoztam Terranovánál, Mapei Kft. és egyéb multinacionális cégnél 

voltam területi vezetői pozícióban. A zuglói irodában heti két alkalommal van ügyfélfogadás, 

ezen felül telefonon és e-mailben is lehet időpontot egyeztetni. Az önkormányzattól kérnénk 

egy berendezett helyiséget az iroda működéséhez. A programunk illeszkedik a Pávai Vajna-

tervhez, Hajdúszoboszló 2022-re elnyerheti a zöldváros címet. A hét három napján lennénk 

nyitva. Az iroda senkinek semmilyen üzleti érdekeltséget nem ad. Mi egy beregisztrált, 

önkormányzat által preferált cégek listáját adjuk át az ügyfélnek. tudunk segítséget nyújtani a 

banki finanszírozás területén is. Az önkormányzatnak lenne egy megbízási díja, amiért ezt az 

irodát működtetjük. Szatmári Szabolcs lenne az irodában. Ezzel hozzájárulhatnánk ahhoz, hogy 

az energia hatékonyság lakossági szinten is növekedhessen. 7-8 nagyobb vállalkozó is van 

Hajdúszoboszlón, akik az ipari szférából is szeretnének a zöld energiából profitálni. 

Marosi György Csongor kérdésére válaszolva: Az irodafenntartási költségen kívül megbízási 

díjat is meg kell az önkormányzatnak fizetni. 

 

Marosi György Csongor: 

Az ötletet jónak tartom. Az irodát a művelődési központ volt Leader irodájában tudjuk 

elképzelni. A megbízási díjat a jövő évi költségvetés tervezésébe lehet beépíteni. Decemberig 

ezt le kellene egyeztetni. 

 

Berettyán Tamás: 

Az Energia Mérnöki Nonprofit Zrt. nevében azt a felajánlást teszem, hogy a november és a 

december hónapot próbaüzemmódban megcsináljuk. Marketingtámogatást kérünk. 

Bárdos Ilona kérdésére válaszolva: a megbízási díj összege nem szerepel a határozati 

javaslatban, az megállapodás kérdése. 

 

Marosi György Csongor: 

A januári testületi ülésre kellene egy összefoglaló a tapasztalatokról. 

 

Berettyán Tamás: 

Szabó Marianna kérdésére válaszolva: a zuglói irodában ez az összeg 450.000 Ft/hó. Egyéni 

vállalkozóként számlázzuk ki az önkormányzatnak ezt a független tanácsadást. 

Máté Lajos válaszolva: mi szaktanácsot adunk és az önkormányzat által preferált listát a 

vállalkozókról térítésmentesen. A vállalkozók ajánlata a térítéses szolgáltatás.  

Zuglóban heti jelentést küldünk az önkormányzatnak. 

 

Marosi György Csongor: 

Hajdúszoboszlói Energetikai Tanácsadó Iroda létrehozásával kapcsolatosan az alábbi határozati 

javaslatot terjesztem elő: 



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

 

11 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Hajdúszoboszlói Energetikai Tanácsadó Iroda a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 

Könyvtárban irodahelyiség, asztal, szék, internet hozzáférés biztosításával 2 hónapos 

próbaidővel működhessen azzal a feltételekkel, hogy az üzemeltető heti jelentést küld az 

önkormányzatnak és a januári testületi ülésre beszámolót készít a tapasztalatokról. 
 

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

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

200/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Hajdúszoboszlói Energetikai Tanácsadó Iroda a Kovács Máté Városi Művelődési 

Központ és Könyvtárban irodahelyiség, asztal, szék, internet hozzáférés biztosításával 2 

hónapos próbaidővel működhessen azzal a feltételekkel, hogy az üzemeltető heti jelentést 

küld az önkormányzatnak és a januári testületi ülésre beszámolót készít a 

tapasztalatokról. 

 

Felelős:  elnök  

Határidő: 2017. november 1.    

 

1432 órakor Kanizsay György Béla távozott az ülésről. 

 

Marosi György Csongor: 

A bizottság nem határozatképes, ezért Harsányi István megérkezéséig 25 perc szünetet rendelek 

el. 

 

1507 órakor Harsányi István megérkezett és az ülés második része megkezdődött. 

 

Marosi György Csongor: 

Megállapítom, hogy a bizottság újra határozatképes. 

 

12. napirend 

 

Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ 

beszámolójáról. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

Az intézmény jól vizsgázott a család- és gyermekjóléti központok felállítása kapcsán felmerülő 

különleges feladat végrehajtásában. A 2018-as költségvetésből látszik, hogy a régi nevelési 

oktatási intézményekben dolgozó gyermekjóléti feladatokat ellátó kollégák helyett ugyanilyen 

feladatokat ellátó olyan szakembereket fognak kihelyezni elsősorban a gesztor 

önkormányzathoz, akik nevelési oktatási intézményekben fogják ellátni a gyermekvédelmi 

összekötő, koordináló szerepet a hatóságok, szolgálatok és a családok és oktatási intézmények 

között. 4 ember (1500 gyerekenként 1 fő szakember) elhelyezését kell megoldanunk. A szakmai 

ellenőrzésnél kiemelték a zsúfoltságot a Bocskai és Kossuth utcai telephelyeken. Szeretném 

megjegyezni, hogy a Bocskai utcai telephely melletti épület eladó, ha a bővítésen 

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

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

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

alapján - a következő határozatot hozta:  
 

201/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ 

2016. évi működéséről és munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 
 

13. napirend 

 

Előterjesztés HKSZK kérelméről, krízisszálló és krízistűzifa  biztosításáról 
 

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

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

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

alapján - a következő határozatot hozta:  

 

202/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

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

pontjának felhatalmazása alapján a költségvetési rendelet 12. számú mellékletének 11/ÖK 

sora „Önálló lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére” soráról/terhére: 

- krízis tűzifa vásárlás biztosítására 400.000.-Ft keretösszeget a 10. számú melléklet 

14/ÖK sorára csoportosít át. 

- krízisszálló működtetésére 600.000.-Ft és a gázszámla fedezetére 145.785.-Ft, 

összesen: 745.785.-Ft összeget a 11. számú melléklet 9/M sorára csoportosít át. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

krízisszálló működtetését/végrehajtását a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és 

Gyermekjóléti Központ Hajdúszoboszló, Kossuth u. 15. szám alatti intézmény, támogatási 

szerződés alapján hajtja végre.  

 

Felelős: intézményvezető, Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. vezérigazgató, egészségügyi, 

szociális irodavezető-helyettes 

Határidő:  azonnal, folyamatos 

 

14. napirend 
 

HKSZK támogatási kérelme intézményi programok megvalósítására 
 

Kunkliné Dede Erika: 

Az idősek napi rendezvénysorozat egy része és a városi rendezvény lebonyolódott. Az előzetes 

elszámolás szerint a költsége 539.177,- Ft volt. A bizottságtól az Idősek Napi 

rendezvénysorozat lebonyolításához 450.000,-Ft, a „Mindenki karácsonya” rendezvény 

lebonyolításához pedig 250.000.-Ft támogatást kérnénk. 
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Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

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

alapján - a következő határozatot hozta:  

 

203/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 2017. évi 

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

pontjának felhatalmazása alapján a költségvetési rendelet 12. számú mellékletének 12/ÖK 

sora „Civil szervezetek és intézmények támogatása” soráról/terhére: 

- Idősek Napi rendezvénysorozat lebonyolításához 450.000.-Ft, 

- „Mindenki karácsonya” rendezvény lebonyolításához 250.000.-Ft támogatást 

nyújt, összesen: 700.000.-Ft összegben.  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

feladatok végrehajtását a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti 

Központ Hajdúszoboszló, Kossuth u. 15. szám alatti intézmény, támogatási szerződés 

alapján hajtja végre.  

 

Felelős:  elnök   

Határidő: 2017. október 31. 

 

15. napirend 

 

Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

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

alapján - a következő határozatot hozta:  

 

204/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek a 2017. évi költségvetési rendeletet módosító rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 

 

16. napirend 

 

Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 

eseményekért fizetendő díjakról 

 

Antalné Tardi Irén: 

Az Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság egyhangúan támogatta. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
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A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

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

alapján - a következő határozatot hozta: 

 

205/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 

eseményekért fizetendő díjakról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 

 

17. napirend 

 

Javaslat pénzbeli szociális és első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletek 

módosítására 

 

Antalné Tardi Irén: 

Az első lakáshoz jutók rendelet pontosításáról van szó, a másiknál pedig arról, hogy a 

gyógyszertámogatást nem kapják meg azok az idősek, akik bekerülnek az idősek otthonába. Az 

Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság egyhangúan támogatta. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

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

alapján - a következő határozatot hozta:  

 

206/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek a pénzbeli szociális és első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeleteket 

módosító rendelet-tervezetek elfogadását. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 

 

18. napirend 
 

Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére 
 

Antalné Tardi Irén: 

Pótigényben fog jelentkezni ez a képzés, mert a képzésben résztvevőket helyettesíteni kell és a 

szabadidőt is fizetni kell. Diploma mellet is lehet ilyen képesítést is szerezni, de felsőoktatási 

szakképzésben is adnak ki ilyen OKJ-s bizonyítványt. Kérdés, hogy a pályázatban milyen színtű 

képzést fogadnak el. Remélem, hogy a magasabb végzettség kedvezőbb bérbesorolással is jár. 

Az Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság támogatta. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
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A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

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

alapján - a következő határozatot hozta:  

 

207/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy  támogassa, hogy a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 

kisgyermek nevelői részére az „EFOP 1.9.9-17 Még jobb kezekben bölcsődei szakemberek 

szakmai fejlesztése„ elnevezésű pályázatot Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint 

fenntartó benyújtsa konzorciumi tagként/vezetőként. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 

 

19. napirend 

 

Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére pótelőirányzat 

biztosítására 

 

Marosi György Csongor: 

A pótigényt az indokolja, hogy a városban több program volt a tervezettnél, illetve a fenntartási 

költségek is magasabbak voltak. 

 

Varga Imre: 

A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság támogatta. 

 

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

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

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

alapján - a következő határozatot hozta:  
 

208/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy a szakmai vélemények alapján a Kovács Máté Városi Művelődési 

Központ és Könyvtár részére rendezvények többletköltségének kompenzálására és az 

üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások fedezetére 5 millió Ft pótelőirányzatot biztosítson. A 

pótelőirányzat forrása a város költségvetésének „Beruházások, felújítások, pályázatok, 

tartalék” kerete. 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 
 

20. napirend 
 

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme 
 

Marosi György Csongor: 

A pótelőirányzatban kért összeg magasabb lett volna. A szakbizottság 3 millióval támogatta. 

Az ifjúsági-civil információs és tanácsadó iroda többlet szolgáltatásaira 500.000 Ft támogatást 

különített el a bizottság 117/2017. (V.17.) GB határozatával a művelődési ház részére. 
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Szerződéses megállapodással mindenkinek adtak irodahasználati lehetőséget. A támogatást az 

iroda működéséhez használták fel. 
 

Bárdos Ilona: 

Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárnak 12 millió hiánya van. Az iroda 

megvizsgálta a pótelőirányzat igényt. Lesznek átcsoportosítások bérből és egyéb területekről a 

nyáron elvégzett feladataira és a számlák kifizetésére.  
 

Marosi György Csongor: 

Az idei nyáron elég sokszínű programkínálat volt, szinte mindenki talált magának rendezvényt. 

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelmével kapcsolatosan az alábbi 

határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja a bizottság 

117/2017. (V.17.) GB határozatával a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

rendelkezésére bocsátott ifjúsági-civil információs és tanácsadó iroda többlet szolgáltatásait 

igénybe vevő civil szervezetek részére elkülönített 500.000 Ft működésre való felhasználását. 
 

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

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

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

alapján - a következő határozatot hozta:  
 

209/2017. (X.18.) GB határozat  

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja a bizottság 

117/2017. (V.17.) GB határozatával a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 

Könyvtár rendelkezésére bocsátott ifjúsági-civil információs és tanácsadó iroda többlet 

szolgáltatásait igénybe vevő civil szervezetek részére elkülönített 500.000 Ft működésre 

való felhasználását. 
 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

21. napirend 
 

Előterjesztés a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására 
 

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

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

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

alapján - a következő határozatot hozta:  
 

210/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület a szakmai vélemények alapján a Bocskai István Múzeum részére a 

Kubinyi-pályázat önrészeként 445.000 Ft előirányzat-emelést biztosítson. A 

pótelőirányzat forrása a város költségvetésének „Beruházások, felújítások, pályázatok, 

tartalék” kerete. 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 
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22. napirend 

 

Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósítására 

 

Varga Imre: 

A pályázat beadást és projektet a testület elfogadta, de időközben áttervezés, változás történt. 

A vállalkozó oly mértékben megemelte a költségeket, hogy egy állásfoglalás szükséges a 

projekt folytatásával kapcsolatosan. A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság támogatta a 

határozati javaslatot. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

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

alapján - a következő határozatot hozta:  

 

211/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az 

alábbiakat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Városi 

Sporttelep korszerűsítésének folytatásával, a lelátó részbeni lefedésével. 

A képviselő-testület a beruházásra műszaki és költségvetési tervet készít a változtatások 

figyelembe vételével.  

A képviselő-testület a terv alapján beadott vállalkozói ajánlatot figyelembe véve dönt az 

önrész kiegészítéséről. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 

 

23. napirend 
 

Előterjesztés sportpálya korszerűsítési pályázat beadására 
 

Varga Imre: 

Az önrész biztosításáról van szó a pályavilágításhoz. 
 

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

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

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

alapján - a következő határozatot hozta:  

 

212/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az 

alábbiakat:  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Magyar Labdarúgó Szövetséghez az élőfüves központi pálya edzésszintű 

megvilágításának kiépítésére. 
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A megépíteni kívánt sportpálya világítás beruházási bruttó költségének 30%-át és a 

pályázatban el nem számolható tevékenységek költségét, maximum 10 millió forintot, 

mint önrészt a költségvetési tartalék terhére elkülöníti, sikeres pályázat esetén kifizeti.  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul a 3504/3 helyrajzi 

számon nyilvántartott, természetben Hajdúszoboszló Sport utca 14. szám címen található 

ingatlanon a sportpálya világítás kiépítéséhez.  

Felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert a pályázattal kapcsolatos feladatok 

megvalósítására. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 

 

24. napirend 

 

Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosítására 

 

Varga Imre: 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződésben benne van a 

nevelési központ, de azt a Debreceni Tankerületi Központ működteti és tartja fenn, ezért 

célszerű lenne velük kötni egy vagyonkezelői megállapodást. A Debreceni Tankerületi 

Központtal egyeztetett átadás-átvételben már nem szerepel, hogy működtetésből adjuk át, a 

kisegítő dolgozók átvétele és az eszközökre vonatkozó dolgok. A Turisztikai, Kulturális, Sport 

Bizottság támogatta a határozati javaslatot. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

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

alapján - a következő határozatot hozta:  

 

213/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az 

alábbiakat: 

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata módosítja a Berettyóújfalui Tankerületi 

Központtal kötött vagyonkezelői szerződést, figyelemmel a II. fejezet 1. pontjában 

és a III. fejezet 10. pontjában meghatározottakra:  

 hozzájárul ahhoz, hogy a Berettyóújfalui Tankerületi Központ átadja a Hajdú-

Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói Tagintézete (4200 

Hajdúszoboszló, Bányász u. 37.) által használt ingó és ingatlan vagyont a 

Debreceni Tankerületi Központnak. 

 törlésre kerül a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói 

Tagintézetére (4200 Hajdúszoboszló, Bányász u. 37.) vonatkozó szakasz. (1. sz. 

melléklelt) 

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata felkéri a Berettyóújfalui Tankerületi 

Központot és a Debreceni Tankerületi Központot hogy, kössön átadás-átvételi 

megállapodást a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói 

Tagintézetére (4200 Hajdúszoboszló, Bányász u. 37.) vonatkozóan. 

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Debreceni Tankerületi Központ 

átadás-átvételi megállapodást és vagyonkezelői szerződést köt a Hajdú-Bihar 

megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói Tagintézete (4200 
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Hajdúszoboszló, Bányász u. 37.) által hasznát ingó és ingatlan vagyonra. (2. sz. és 

3. sz. melléklet) 

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. 

Sóvágó László polgármestert, hogy a megállapodásokat aláírja. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 

 

25. napirend 
 

Előterjesztés a Szabadtéri színpad közbeszerzési eljárásáról 
 

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

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

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

alapján - a következő határozatot hozta:  

 

214/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testülete hozzájáruljon, hogy a Szabadtéri Színpad megvalósításhoz szükséges 

122.750.053 Ft pénzügyi forrást biztosítja 2017. évi költségvetés 1. sz. melléklet tartalékok, 

pályázati tartalékok terhére. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 

 

26. napirend 

 

Előterjesztés a kiemelt turisztikai fejlesztés előkészítéséről 

 

Dr. Korpos Szabolcs: 

A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság támogatta a határozati javaslatot. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

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

alapján - a következő határozatot hozta:  

 

215/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy hozzájáruljon a „Vonzó városkép, promenád kialakítása” 

előkészítéséhez szükséges 10 MFt pénzügyi forrás biztosításához a 2017. évi költségvetés 

1. sz. melléklet tartalékok, pályázati tartalékok terhére. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 19. 
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27. napirend 

 

Szoboszlói Darazsak Sportegyesület támogatásának visszavonása 

 

Marosi György Csongor: 

A Gazdasági Bizottság 141/2017. (VI.14.) GB határozatával 100.000 Ft támogatást szavazott 

meg a Szoboszlói Darazsak Sportegyesület novemberi váltó futóverseny megrendezésére. Az 

értesítés ellenére nem jöttek be a támogatási szerződést aláírni. 

Szoboszlói Darazsak Sportegyesület támogatásával kapcsolatosan az alábbi határozati 

javaslatot terjesztem elő: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottság visszavonja a 141/2017. 

(VI.14.) GB határozatával a Szoboszlói Darazsak Sportegyesület novemberi váltó futóverseny 

megrendezésére jóváhagyott 100.000 Ft támogatást. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

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

alapján - a következő határozatot hozta:  

 

216/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottság visszavonja a 141/2017. 

(VI.14.) GB határozatával a Szoboszlói Darazsak Sportegyesület novemberi váltó 

futóverseny megrendezésére jóváhagyott 100.000 Ft támogatást. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

28. napirend 
 

Gönczy Pál Sport és Kéttanítási nyelvű Általános Iskola kérelme 

 

Az elnök ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 

Marosi György Csongor: 

A KLIK is biztosít a projekthez támogatást. Már volt példa az idén az iskolák támogatására. 
 

Varga Imre: 

Támogatom a célokat. A tankerület igazgatójának is fogom javasolni, hogy támogassa. Hozzá 

kellene a kérelemhez tenni, hogy hová, milyen elemekkel, hány fő tudja igénybe venni, 

mennyibe kerül, mennyi lenne a mi részünk. Szeretném, ha a jövőben a kérelmeknek 

valamilyen tartalmi követelménye lenne, mert így nem lehet szerződést kötni. Vagy maga a 

tankerület kérje, vagy az iskola kérelme elé tegyen egy szignót. 

 

Dr. Sóvágó László: 

Azt javaslom, hogy a tankerület kérje, mert az iskola nem jogi személy. 

 

Marosi György Csongor: 

Elvileg támogatjuk. A tankerület egy részletes kérelmet adjon be. Maximum 500.000 Ft-ot 

tudunk adni. 
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Dr. Sóvágó László: 

Ez a döntés precedens értékű lehet. Ha adunk pénzt, akkor nem tudjuk a köztudatba beépíteni, 

hogy az iskolák működtetéséhez már nincs közünk. Elvi kérdés, hogy az iskolák támogatását a 

nyakunkba akarjuk-e venni. 
 

Képíró Ákos: 

Ne felejtsük el, hogy az iskolákban a mi gyermekeink járnak. 
 

Dr. Sóvágó László: 

Nem zárkózom el egy kis támogatástól egy rendezvénynél, de itt beruházásról van szó. 
 

Bárdos Ilona: 

Javaslom, hogy egy elemet támogassunk. 
 

Marosi György Csongor: 

A Gönczy Pál Sport és Kéttanítási nyelvű Általános Iskola kérelmével kapcsolatosan az alábbi 

határozati javaslatot terjesztem elő: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elviekben támogatja a 

kondipark létesítését. A támogatási döntéshez felkéri a KLIK Berettyóújfalui Tankerületi 

Központot, mint jogosult intézményt, hogy írjon egy támogatási kérelmet a Gazdasági 

Bizottsághoz a kondipark létesítés teljes összegének feltüntetésével és egy részletes 

költségvetést mellékelve. 
 

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

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Képíró Ákos, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 

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

alapján - a következő határozatot hozta:  
 

217/2017. (X.18.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elviekben támogatja a 

kondipark létesítését. A támogatási döntéshez felkéri a KLIK Berettyóújfalui Tankerületi 

Központot, mint jogosult intézményt, hogy írjon egy támogatási kérelmet a Gazdasági 

Bizottsághoz a kondipark létesítés teljes összegének feltüntetésével és egy részletes 

költségvetést mellékelve. 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. október 31. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottsági elnök 1548 órakor az ülést bezárta. 
 

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

19-i üléséről készített jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 

 

K.m.f 

 
 

Marosi György Csongor     Szabó Marianna 

                    bizottsági elnök                                 bizottsági tag 

 

Fehér Adrienn 

 jegyzőkönyvvezető 


