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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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos 

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

Sléder Tamás Igazgatási irodavezető, Lőrincz László gazdasági irodavezető, Bárdos Ilona 

pénzügyi irodavezető-helyettes, Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-

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

humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes, 

- további résztvevő: Nyéki István Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 

ügyvezető igazgató, Tiba Irma sajtóreferens 

- jegyzőkönyvvezető: Fehér Adrienn 

 

Marosi György Csongor: 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Javaslom, vegyük le napirendről a 

forgalomcsillapító küszöb elhelyezéséről, a forgalomtechnikai tükör kihelyezéséről és a 

vízigömb elnevezésű eszköz közterületen történő kialakításával kapcsolatos előterjesztéseket, 

mivel a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsági ülésen nem született döntés 

határozatképesség hiánya miatt és ezekhez együttes döntés szükséges.  

A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz érkezett egy előterjesztés, a „Magyar Szürkék 

Útja” pályázattal kapcsolatos döntést kiegészítő anyag. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta plusz előterjesztés napirendre vételét. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

 

143/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a „Magyar 

Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos döntést kiegészítő előterjesztés 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, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadta a napirendi javaslatokat. (a döntéshozatalban 5 fő vett részt). 

 

144/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a napirendi 

javaslatokat. 

A képviselő-testület 2017. július 6-i ülés anyagának véleményezése: 

1. Előterjesztés a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos döntésről (kiegészítés) 

Előadó: megbízott jegyző 

2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan. (3. 

sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
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3. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan. (4. 

sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

4. Előterjesztés pályázatból létrejövő fejedelmi kincstár szobrokkal kapcsolatos 

kiegészítésre. (5. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

5. Előterjesztés román-magyar határon átnyúló pályázat készítésére. (6. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

6. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására. (7. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

7. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről szóló önkormányzati 

rendelet újraalkotására. (8. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

8. Javaslat szociális szolgáltatásokról szóló rendelet módosítására. (9. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

9. Előterjesztés a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete kölcsönének átütemezésére. (10. sz. 

testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

10. Előterjesztés a Rácz Farkas utca 19. szám alatti telek értékesítésére. (11. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

11. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról optikai kábelhálózatok összekötéséhez. (12. 

sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

12. Előterjesztés a 0498/64 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog rendezésére. (13. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

13. Előterjesztés bérleti szerződés felmondásáról. (14. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

14. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

felmondásával kapcsolatosan. (15. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

15. Előterjesztés a Zöld város pályázat módosításáról. (16. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: polgármester 

16. Előterjesztés a Szent István park felújításáról. (17. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: polgármester 

17. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról. (20. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: polgármester 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

1. napirend 
 

Előterjesztés a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos döntésről (kiegészítés) 

 

Az elnök ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
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Marosi György Csongor: 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: azt a tájékoztatást kaptam, hogy a pályázat teljes 

összegéről adott tájékoztatáskor az előkészítés költsége még nem volt ismert. A pályázat írója 

a megye volt és a nyugállományba vonult jegyző volt. 100 millió Ft volt a megpályázott 

keretösszeg, melybe nem férnek bele az előkészületi munkálatok (műszaki ellenőr, 

közbeszerző, stb.) költségei, a pályázat nem támogatja. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) 1 ellenszavazat mellett (Antalné Tardi Irén) és 

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

előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

145/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek, hogy támogassa a „Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal 

Hajdú-Bihar megyében” című pályázat előkészítési költségeire 10 M Ft keretösszeg 

biztosítását a 2017. évi költségvetés 1. sz. melléklet tartalékok, pályázati tartalékok 

terhére. 
 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. július 6. 

 

2. napirend 

 

Előterjesztés Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Korainak tartom még a döntést. 

 

Orosz János József: 

Kérem, hogy az oszlopra felkerülő névsorról tájékoztassanak majd. 

 

Varga Imre: 

Célszerű lenne a rendeletünket áttekinteni. Egyéb civil szervezetek egyszer adhatnak be 

pályázatot és szigorú szabályok mellett. Rendezni kellene, hogy ne fordulhasson elő, hogy 

minden testületi ülésre jöjjön egy-egy kérelem, illetve azt, hogy mire lehessen pályázni. 

Javaslom, halasszuk el a döntést a Mátyás király sétánnyal kapcsolatos és a Szent István park 

átépítésével kapcsolatos elgondolás megszületéséig. 

 

Marosi György Csongor: 

Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan az alábbi módosító 

javaslatot terjesztem elő: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Hajdúszoboszló 

Turizmusáért Alapítvány turisztikai emlékmű elkészítésének támogatására beadott kérelmével 

kapcsolatos döntést elhalasztja a Mátyás király sétánnyal és a Szent István park átépítésével 

kapcsolatos elgondolás valamint a Település Arculati Kézikönyv megszületéséig. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta a módosító határozati javaslatot. 
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A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

146/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Hajdúszoboszló 

Turizmusáért Alapítvány turisztikai emlékmű elkészítésének támogatására beadott 

kérelmével kapcsolatos döntést elhalasztja a Mátyás király sétánnyal és a Szent István 

park átépítésével kapcsolatos elgondolás valamint a Település Arculati Kézikönyv 

megszületéséig. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   - 

 

3. napirend 

 

Előterjesztés Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A bizottságok nem szoktak tartós befektetésre pénzt adni. A kérelmező a tárgyi feltétel 

megteremtését gondolja, de az adatlapon a kért összeg felbontásánál kiderül, hogy ezt az 

összeget más pályázathoz önrész biztosítására kéri. Egyetértek azzal, hogy valamilyen 

szabályozott módon kerüljenek ezek a pályázaton kívüli kérelmek is a bizottságokhoz. 

 

Varga Imre: 

A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság elvi támogatását adta.  

 

Orosz János József: 

Nem igazán ismert Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány tevékenysége. 

 

Sóvágó László: 

Nem javaslom támogatni. A fazekasház tavaly nyílt meg. A működtethetőség megalapozottsága 

még nem ismert. A tetőjavítást bele kellett volna kalkulálni a költségeikbe. Kaptak már 

200.000,-Ft támogatást az önkormányzattól. 

 

Marosi György Csongor: 

A Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan az alábbi módosító 

javaslatot terjesztem elő: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Hajdúszoboszlói 

Fazekasházért Alapítvány tetőfelújítás önrészének támogatására beadott kérelmével 

kapcsolatos döntést elhalasztja a civil szervezetek pályázaton kívüli kérelmeinek beadási 

rendszerére és támogatási céljainak meghatározására vonatkozó szabályozás megszületéséig. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta a módosító határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) 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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147/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Hajdúszoboszlói 

Fazekasházért Alapítvány tetőfelújítás önrészének támogatására beadott kérelmével 

kapcsolatos döntést elhalasztja a civil szervezetek pályázaton kívüli kérelmeinek beadási 

rendszerére és támogatási céljainak meghatározására vonatkozó szabályozás 

megszületéséig. 

 

Felelős:     mb. jegyző 

Határidő:   2017. szeptember 31. 

 

4. napirend 

 

Előterjesztés pályázatból létrejövő fejedelmi kincstár szobrokkal kapcsolatos kiegészítésre. 

 

Varga Imre: 

A nyugállományba vonult jegyző irodájában található a Zrínyi Ilona szobor, melynek 

elkészülésekor szó volt a Thököly szobor elkészítéséről is. A két mellszobor a Bocskai múzeum 

új szárnyában kerülne elhelyezésre, mint újabb turisztikai látványosság. 

 

Lőrincz László: 

A bronzot nyugállományba vonult jegyző szerezte és a művész felajánlotta, hogy elkészíti a 

szobrot. 

 

Kanizsay György Béla: 

A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság elvi támogatását adta. 

 

Orosz János József: 

Miért nem rendeli meg a Bocskai Múzeum a szobor elkészítését? 

 

Antalné Tardi Irén: 

A működési és felhalmozási egyenlegünk alapján nem tudok jelenleg olyan kérelmeket 

támogatni, ami további pénzköltést eredményez. 

 

Marosi György Csongor: 

Javaslom, hogy a bizottság adja elvi hozzájárulását és a szükséges anyagi forrás biztosításáról 

a múzeum felújítása után döntsön. 

 

Dr. Sóvágó László: 

A mutatós, szép szobrok több 10 millió Ft-ba kerülnek. Nem javaslom a szobor elkészítésének 

támogatását. A már elkészült Zrínyi Ilona szobrot pedig az fizesse meg a művésznek, aki 

megígérte neki. 

 

Marosi György Csongor: 

A fejedelmi kincstár szobrokkal kapcsolatosan az alábbi módosító javaslatot terjesztem elő: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Bocskai István múzeumban 

pályázati támogatásból létrejövő „fejedelmi kincstárba” elhelyezés céljából elviekben egyetért 

a Thököly Imre – Zrínyi Ilona házaspár mellszobrainak elkészítésével. Nem támogatja az 

elkészítés költségének biztosítását. 
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Az elnök szavazásra bocsátotta a módosító határozati javaslatot. 
 

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

Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  
 

148/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Bocskai István 

múzeumban pályázati támogatásból létrejövő „fejedelmi kincstárba” elhelyezés céljából 

elviekben egyetért a Thököly Imre – Zrínyi Ilona házaspár mellszobrainak elkészítésével. 

Nem támogatja az elkészítés költségének biztosítását. 

 

Felelős:     - 

Határidő:   - 

 

5. napirend 
 

Előterjesztés román-magyar határon átnyúló pályázat készítésére. 
 

Varga Imre: 

Kifejezetten javaslom, hogy támogassa a bizottság. Ebből a pályázatból megvalósítható lenne 

egy zenepavilon, kerítés. Ez a pályázat önrésze egy Romániában beadandó uniós pályázatnak. 

150 ezer eurós támogatást jelent a múzeumnak. 
 

Marosi György Csongor: 

A határozatot ki kell egészíteni, hogy a 2.350.000,-Ft önerő az önkormányzat tartalék keretéből 

lenne biztosítva. Konkretizálni kellene, hogy ki pályázik, a hivatal, vagy a múzeum 

költségvetését kellene megemelni. 

 

Varga Imre: 

A hivatalét kellene megemelni, és ha a múzeum pályázik, akkor átadjuk nekik. 

 

Bárdos Ilona: 

Együttműködés keretében pályáznak. 
 

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

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

Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  
 

149/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy 

pályázatot nyújtson be a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az előterjesztés szerinti tartalommal és partneri körrel az ’INTERREG V – A Románia – 

Magyarország Együttműködési Program 6. Határon Átnyúló Együttműködés 

Támogatása Intézmények és Állampolgárok Között” című nyílt pályázati felhívására. 

A pályázati támogatás szükséges 5%-os önerejét, maximum 2.350.000.-Ft.-ot az éves 

önkormányzati költségvetés tartalék keretéből biztosítja a hivatal részére. 
 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. július 6. 
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6. 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, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

150/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

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

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. július 6. 

 

7. napirend 

 

Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről szóló önkormányzati rendelet 

újraalkotására. 

 

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

 

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

Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

151/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről szóló önkormányzati 

rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. július 6. 

 

8. napirend 

 

Javaslat szociális szolgáltatásokról szóló rendelet módosítására. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

Technikai módosítás volt benne, az ebédszállítás díja lett átírva, mivel áfa köteles. 

 

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

 

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

Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) 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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152/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek a szociális szolgáltatásokról szóló módosító rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. július 6. 

 

9. napirend 

 

Előterjesztés a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete kölcsönének átütemezésére. 

 

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

 

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

Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

153/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek, hogy járuljon hozzá, hogy a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete 709.672 forint 

lejárt határidejű tartozását legkésőbb 2021. március 31-ig fizethesse vissza. 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. július 6. 

 

10. napirend 

 

Előterjesztés a Rácz Farkas utca 19. szám alatti telek értékesítésére. 

 

Lőrincz László: 

A testület a hivatal feladatául tűzte ki, hogy a közös tulajdonban lévő ingatlanok tulajdonjogát 

rendezze. A szakértői vélemény 2.410.00,-Ft-ra értékelte az ingatlant. A felépítményre a 

tulajdonos 800.000,-Ft-ot ajánlott fel a területért. A szakértői árat támogatja a hivatalt, mert az 

egy alátámasztott érték és nem okoz az önkormányzatnak vagyonveszteséget. 

 

Orosz János József: 

A Rácz Farkas utca 17. számú ingatlan is egy ilyen fogott telek. 4 éve vette meg a tulajdonos 

500.000 Ft-ért. A 19. szám alatt egy valamikori tulajdonos építtetett rá egy ingatlan, attól vették 

meg ezt a telket. A jelenlegi tulajdonos szeretné rendezni a telek sorsát.  

 

Kanizsay György Béla: 

Értékesíthetnénk szociális telek m2 áron.  

 

Lőrincz László: 

Az Egészségügyi, Szociális Irodának azt kellene megállapítania, hogy az illető szociálisan 

rászoruló-e. A szociális telek m2 ár már ismert. 1,3-1,5 millió Ft lenne. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

A szociális telek értékesítésre vonatkozó rendelet alapján tudom megvizsgálni a rászorultságot. 
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Dr. Sóvágó László: 

Az embereknek nincs ennyi pénzük. Javaslom, adjuk oda a telket az ajánlott összegben. 

 

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

javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

154/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek, hogy járuljon hozzá a Hajdúszoboszló, Rácz F. utca 19. szám alatti  

6963 hrsz-ú ingatlan földterületének 800.000,-Ft eladási áron történő értékesítéséhez az 

ingatlanon lévő lakóépület tulajdonosa, Marinka Lászlóné számára. Vevő a vételárat egy 

összegben fizeti meg eladó részére az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg.  

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. július 6. 

 

11. napirend 

 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról optikai kábelhálózatok összekötéséhez. 

 

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

 

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

Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

155/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek, hogy a hajdúszoboszlói 1949, 2477/1, 2475/11, 2475/26, 2667/58, 2667/32, hrsz-

ú ingatlanokra vonatkozóan a tulajdonosi hozzájárulását adja az UPC Magyarország Kft. 

részére, hogy a Bánomkertben, illetve a Böszörményi-Huba út körzetébe kiépített hálózat 

összekötésére szolgáló deepfiber alépítmény, földhálózati kábel kiépítésre kerüljön. A 

földhálózati kábel pontos nyomvonaláról a beruházó köteles egyeztetni a közút 

kezelőjével. 

A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a szükséges szakhatósági és más 

engedélyek beszerzésétől és az azokban foglaltak betartása alól 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. július 6. 

 

12. napirend 

 

Előterjesztés a 0498/64 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog rendezésére. 

 

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, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

156/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek, hogy hozzájárulását adja  

 a Többcélú Kistérségi Társulás a hajdúszoboszlói 0498/64 hrsz-ú ingatlanra 

vonatkozóan, a Hajdúszoboszlói Búzakalász Agrár Zrt.-vel 2011. november 16-án 

kötött szerződést felbontsa, ezzel egyidejűleg, hasonló tartalommal 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata kössön adás-vételi szerződést az 

ingatlanra.  

 hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Kistérségi Többcélú Társulás 

között megállapodás jöjjön létre, hogy az Önkormányzat az ingatlant a Társulás 

használatába adja, mindaddig, amig a megvalósult kerékpárút fennmarad.  

A már kifizetett vételárat a Búzakalász Agrár Zrt. nem utalja vissza a Többcélú Kistérségi 

Társulás részére, a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával kötendő szerződésben 

rendezettnek tekinti az ellenérték kiegyenlítését Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

és a Többcélú Kistérségi Társulat egymás között pénzügyileg úgy számol el, hogy a 

határozatlan ideig tartó ingatlan használat ellenértékeként a Társulás a 624.600+ ÁFA 

összeget fizet meg az önkormányzat részére.  

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. július 6. 

 

13. napirend 

 

Előterjesztés bérleti szerződés felmondásáról. 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Az Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság a határozati javaslatot kiegészítették 

azzal, hogy a terület helyreállításával 2017. szeptember 1-ig végezni kell. 

 

Dr. Sóvágó László: 

A szabadtéri színpadot nem bontjuk el, mert ha csúszik az építkezés, akkor a jövő évben még 

szükség lesz rá. Mellette folyhat az építkezés. Ezt kértem is a szakemberek jelenlétében a 

hivatal dolgozóitól. A szerződést fel kell mondani, de nem kell sürgettetni a vállalkozót, mert 

van idő és a folyamatokat is át kell még látni. Még a közbeszerzés sincs kiírva. 

Javaslom a határozat kiegészítését azzal, hogy a bizottság hatalmazza fel a polgármestert, hogy 

a közbeszerzés eredményének függvényében a munkaterület átadásáig biztosítsa a területet. 

 

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

 

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

Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) 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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157/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

képviselő-testület 

 a Búzavirág’94 Kft-vel 2013. április 22-én a „Fesztivál tér” megnevezésű területre 

vonatkozóan megkötött bérleti szerződését - annak 12.) pontjában foglaltakra 

tekintettel - 2017. szeptember 1-jei határidővel felmondja. 

 kérje a Bérlőt a szerződés megszűnésével kapcsolatosan adódó és vállalt 

kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tenni szíveskedjen. 

 a bizottság hatalmazza fel a polgármestert, hogy a közbeszerzés eredményének 

függvényében a munkaterület átadásáig biztosítsa a területet 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. július 6. 

 

14. napirend 

 

Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásával kapcsolatosan. 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Az előterjesztés készültekor még úgy tűnt, hogy van az önkormányzatnak lehetősége 100.000 

Ft nagyságú üzletrészt vásárolni DHK Kft.-ben. A többségi tulajdonú Debreceni 

Önkormányzata döntése alapján azonban kiderült, hogy csak 40.000 Ft nagyságú törzstőke 

emelés lehetséges. Javaslom, hogy ha ezt a konstrukciót válassza a testület,  még nem szülessen 

az összegről konkrét döntés, mert nem tudjuk van-e mégis lehetőség a nagyobb összegre. 

Ahhoz, hogy tulajdonosi jogviszonyt létesítsünk elegendő a 40.000 Ft is. 

Az előterjesztés első része tartalmazza a tulajdonszerzéssel, azaz a közszolgáltatás ellátásával 

kapcsolatos döntéseket. Az első döntés, hogy fel kell mondanunk a Városgazdálkodási 

Nonprofit Zrt-vel a közszolgáltatási szerződést, a második, hogy üzletrészt vásárolunk és a kft. 

milyen formában fogja ellátni ezt a szolgáltatást, az önkormányzat lehet-e alvállalkozó. A 

második rész a társulásban való részvétellel kapcsolatos, mely meghatározza, hogy az uniós 

támogatásban részesedhet-e a település. 

 

Dr. Sóvágó László: 

Törvény kötelez a szerződés felmondására, az önkormányzat tudomásul veszi a felmondást. 

 

Nyéki István: 

A cégtől megvonták az engedélyt a közszolgáltatási feladatok ellátására, alkalmatlanná vált rá 

és ezért az önkormányzatnak fel kell mondania a szerződést. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslat első 

pontját. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

158/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

képviselő-testület 
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 a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt-vel megkötött, 2014. június 30-án kelt - többször 

módosított -  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a hulladékról szóló 

2012. évi CLXXXV törvény 34.§-ban foglaltak alapján  - tekintettel arra, hogy az 

NHKV Zrt. a Hajdúszoboszlói Zrt. közszolgáltatói megfelelőségi véleményét 

azonnali hatállyal visszavonta -  2017. szeptember 30. napjával felmondja. 

 felhatalmazza a Polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

felmondásával kapcsolatos okiratok aláírására. 

 felkérje a mb. Jegyzőt tegye meg a szükséges intézkedések a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásának folyamatos biztosítása érdekében. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. július 6. 

 

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

második pontját. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

159/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítsa azon 

szándékát, miszerint a – törzstőke felemelés esetén – üzletrészt kíván vásárolni 100 000,-

Ft névértékben a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben (székhely: 4031 

Debrecen, István út 136.).  

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. július 6. 

 

15. napirend 
 

Előterjesztés a Zöld város pályázat módosításáról. 

 

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

 

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

Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

159/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága  

 az előterjesztésben szereplő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében Zöld város kialakítása (TOP-2.1.2-15) felhívásra beadott pályázat 

csökkentett műszaki tartalmával egyetért.  

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy 

 a „(H)ősök terein- Kálvin tér és környezetének megújítása Hajdúszoboszlón” című 

és TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005 azonosító számú pályázat megvalósításához 

történő hozzájárulását az alábbiak szerint:  
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- Megvalósítási helyszínek címe, érintett helyrajzi számok:  

Kálvin tér (Hrsz: 2292, 902), Gönczy Pál u. (Hrsz: 2294, 920,2293), 

Fogthüy u. (Hrsz: 2267), Hősök tere (Hrsz: 2471/1, 2296/3, 2297/5, 2245), 

Dózsa Gy u. (Hrsz: 897), Hősök tere 19.b (Hrsz: 2296/4/A/3) 

- Megítélt támogatási összeg: 372 147 800 Ft 

- Támogatási szerződésben lévő elszámolható költség: 397 000 000 Ft 

- Projekt tervezett összes költsége: 427 147 800 Ft 

- Tervezett önerő: 55 000 000 Ft 

 a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrást biztosítsa 2017. évi költségvetés 1. sz. 

melléklet tartalékok, pályázati tartalékok terhére. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. július 6. 

 

16. napirend 

 

Előterjesztés a Szent István park felújításáról. 

 

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

 

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

Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

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

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

160/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Szent István park 

felújításával egyetért, támogatja, hogy a képviselő-testület  

 megbízza a polgármestert a feladatok végrehajtásával.  

 A felújításra a költségvetési tartalékból 80 millió forintot biztosítson, amelynek 

felhasználásáról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.  

Tudomásul veszi, hogy legkésőbb 2017. október 31-ig előterjesztés készül egy új 

„elárusítóhely” területének kijelöléséről. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. július 6. 

 

17. napirend 

 

Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról. 

 

Dr. Sléder Tamás: 

A 4 meglévő közbeszerzés mellé kettő került volna be, de a Városi Bölcsőde új telephelyének 

kialakítása mégsem kerül bele, mert nem lesz megvalósítva. 

 

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

 

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

Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 5 fő vett részt) és - az előterjesztésben 

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

161/2017. (VII.05.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

képviselő-testület a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét 

az 5. számú közbeszerzésekkel kiegészítse az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. július 6. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottsági elnök 1441 órakor az ülést bezárta. 

 

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

6-i üléséről készített jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

 

 

K.m.f 

 

 

Marosi György Csongor     Orosz János József 

                    bizottsági elnök                          bizottsági elnök helyettes 

 

Fehér Adrienn 

 jegyzőkönyvvezető 


