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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 elnök-

helyettes, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, 

Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna 

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

Sándor, Máté Lajos, Árva Gergő, Bényei Sándor 

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

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

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

Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, Szabóné Szabó Mária 

vagyongazdálkodási ügyintéző 

 képviselő: Jónás Kálmán 

 További meghívottak: Czeglédi Gyula Hungarospa Zrt. vezérigazgató, Nagy Csaba 

belső ellenőr, Nagy László forgalomvezető, Szoboszlainé Zabos Petra bölcsőde 

intézményvezető, Tiba Irma sajtóreferens 

 jegyzőkönyvvezető: Fehér Adrienn 
 

Marosi György Csongor: 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A kiküldött napirendhez egy előterjesztést 

kellene felvenni, a maradék keretről kellene dönteni. A javaslat szóban kerül ismertetásre. 

 

A gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a javasolt napirendi pont elfogadását. 

 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, 

Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javasolt 

napirendi pontot. (a döntéshozatalban 9 fő vett részt). 

 

246/2018. (XII. 19.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a Gazdasági 

Bizottság maradék keretének felosztásáról szóló előterjesztést. 

 

A gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az így kialakult napirend elfogadását. 

 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, 

Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet. 

(a döntéshozatalban 9 fő vett részt). 

 

247/2018. (XI. 26.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a napirendi 

javaslatokat. 

1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 1522/2017 (VIII. 14.) 

Kormányhatározatban nevesített fejlesztéseinek végrehajtásáról. (1. sz. testületi 

napirend) 

Előadó: vezérigazgató 

2. Javaslat Hajdúszoboszló város 2019. évi költségvetésére. (2. sz. testületi napirend) 

Előadó: polgármester 

3. Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására. (3. sz. testületi napirend) 

Előadó: jegyző, belső ellenőr 
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4. Előterjesztés Társ Szociális Intézmény beszámolója és ellátási szerződés 

hosszabbítására. (6. sz. testületi napirend) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

5. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) 

számú rendelet módosítására. (8. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

6. Beszámoló III. ütem szennyvízcsatorna-hálózat OTP Lakástakarékpénztári szerződések 

lezárásáról. (9. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

7. Előterjesztés autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítási 

közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről. (11. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

8. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról, önkormányzati rendelet módosításáról. (12. sz. testületi 

napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

9. Előterjesztés óriáskerék telepítésével kapcsolatosan. (13. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

10. Előterjesztés ÁSZ ellenőrzés által tett megállapítások teljesítésének, megvalósulásának 

ellenőrzéséről 

Előadó: belső ellenőr 

11. Előterjesztés belső kontrollrendszer és az integritás irányítási rendszer 2017. évi 

jogszabály változásaiból fakadó feladatok végrehajtásának ellenőrzéséről 

Előadó: belső ellenőr 

12. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde pince vizesedésével 

kapcsolatosan 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

13. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság maradék keretének felosztásáról 

Előadó: gazdasági bizottsági elnök 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

 

1. napirend 

 

Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 1522/2017 (VIII. 14.) 

Kormányhatározatban nevesített fejlesztéseinek végrehajtásáról. 

 

Marosi György Csongor: 

Az előterjesztéshez kiosztásra került egy kiegészítő anyag, melyet Vezérigazgató Úr ismertet. 

 

Czeglédi Gyula: 

Az előterjesztés 3. oldalán alulról a második bekezdése kibontására készült az 1. számú 

melléklet. Jól látszik, hogy a forrásoldal és a felhasználás között kicsi többlet mutatkozik, de 

nem befolyásolja jelentősen a jelenlegi pénzfolyamunkat. Ennek megalapozása, ahol az összes 

árbevételek és költségek előrevetítésre kerülnek. 10 éves távlatra nagyon óvatosan szükséges 

tervezni a jól belátható piaci viszonyok mentén. A Turisztikai Ügynökségnél lezajlott 

egyeztetés szerint a fejlesztési projekt megvalósításának 3 üteme lesz. December 4-éna 

szerződés aláírásával megtörtént a támogatás hivatalos megigénylése. Január 21-én többek közt 

benyújtásra kerül egy független cég által kidolgozott előzetes és összevont, részletes tanulmány. 

Április 16-án kerül kiadásra a támogatási szerződés. Annak érdekében, hogy a közbeszerzési 
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eljárások időben megvalósulhassanak, fontos elindítani az önrészhez szükséges forrás 

biztosításának folyamatát. A bankok indikatív ajánlataiból az OTP adta a legjobbat. A 

későbbiekben kamatemelkedésekre lehet számítani. Emelkedés esetén az új javaslattal 

visszajövünk, melynek elfogadásáról a tulajdonos dönt. A bankok számára nyújtandó garanciák 

esetében már van a társaságnak egy keret jelzálog biztosítéka, amely az igényünk kapcsán 

kiegészítésre kerülhet. Az Állam esetén még nem tudtak nyilatkozni az ügynökség munkatársai. 

A korábbi beruházásoknál nem élt a jelzálogjog biztosítékával. Engedélyes tervekkel 

rendelkezünk, a kiviteli tervek utolsó szakági tervei január közepére leszállításra kerülnek. 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: a Magyar Állam jelzálogjog értékéről még nem 

tudunk. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Aggályaim vannak a tekintetben, hogy a beruházás jelentősen több saját erőt igényel, mint amit 

a fürdő a hitelből tud biztosítani. Bízom abban, hogy jelentősebb bevételt produkálnak, mint 

amit prognosztizáltak. A megvalósítandó rövid távú tervek kiadásai hatással vannak a hosszú 

távú hiteltörlesztések feltételeire. A bevételi oldal bizonytalan, reméljük a meglévő kapacitás 

kihasználását nem gátolja az, hogy ott majd munka zajlik. Ha lesz egy írásos dokumentum, 

szeretnék kérni egy részletesebb tájékoztatást. Az üzleti tervben beszámolok ezekről a testületet 

érintően. Remélem, hogy a 6 milliárdos költség kevesebb lesz. 

 

Czeglédi Gyula: 

A menedzsment mindig törekedett a legnagyobb pénzügyi biztonságra. Ha kockázatos helyzet 

alakul ki, akkor visszahozzuk a javaslatot a tulajdonoshoz. Az üzleti terv munkaanyag már 

elkészült. A menedzsmentnek vannak eszközei a költségek szabályozására és az egyensúly 

megtartására. A támogatás aránya ebben a térségben maximum 50 %, amelyre jeleztem az 

igényt az ügynökségen történt egyeztetéskor. A számításaink szerint biztonságosan 

finanszírozható a projekt, hiszem a most lejáró hitel törlesztése nagyjából ezzel az összeggel 

fog folytatódni 2020 után. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Juhász Géza, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, 

Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati 

javaslatot (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta: 

 

248/2018. (XII. 19.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az 

alábbiakat: 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 

Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 1522t2017. (VIII. 14.) Kormányhatározatban 

nevesített fejlesztéseinek végrehajtásához. 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 

fejlesztéssel érintett területek tulajdonosa hozzájárul a Hungarospa 

Hajdúszoboszlói 2A. fejlesztéseihez és igazolja, hogy a fejlesztendő ingatlanok. 

épületek minimum a támogatott projekt fenntartási időszakának végéig, az 

üzemeltetési szerződés hatálya alatt, a pályázatban meghatározott célú 

működtetésre rendelkezésre állnak. 
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2. Ezzel együtt a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hungarospa 

Hajdúszoboszlói Zrt. között fennálló üzemeltetési szerződés 1. sz. mellékletét 

módosítani szükséges annak érdekében, hogy az üzemeltetésre átadott 

ingatlanok között, a fejlesztéssel érintett, telekalakitással létrejött, új helyrajzi 

szám: 2477/4 szerepeljen. 

3. Hajdúszoboszló Város önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Alapító Okiratában foglaltaknak 

megfelelően a Zrt. Közgyűlése 2.800 millió forint összegű hosszúlejáratú 

beruházási hitel és 900 millió forint összegű folyószámlahitel felvételéről döntsön. 

4. Hajdúszoboszló Város önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy a hitel biztosítékaként a finanszírozó bank javára, mentesitás hiányában a 

támogatás biztosítékaként a Magyar Állam javára a szükséges Ingatlanokon 

jelzálog kerüljön bejegyzésre. 

5. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 

Hajdúszoboszló Város polgármestere és a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 

vezérigazgatója a projekt lebonyolításához szükséges jognyilatkozatokat  

megtegye. 

 

Felelős:  gazdasági bizottsági elnök 

Határidő:   2018. december 20. 

 

2. napirend 

 

Javaslat Hajdúszoboszló város 2019. évi költségvetésére 

 

Marosi György Csongor: 

Azt az iránymutatást kaptunk, hogy a módosító javaslatokról a képviselő-testületnek kell 

döntenie. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Miért van szükség intézményi dologi tartalék tervezésére? Mi miatt csökken a Gazdasági 

Szolgáltató Intézménynél foglalkoztatottak létszáma, milyen munkakört szüntetnek meg? A 

polgármesteri hivatal létszámbővülésének többletilletményére hol található a fedezet? 

 

Lőrincz László: 

Az intézmények tartaléka kapcsán felmerült egy igény a képviselők részéről, hogy az 

intézmények fejlesztési keretéből a tárgyévben felhasználni kívánt összegről ne az intézményi 

egyeztetés során szülessen döntés, hanem kerüljön a képviselő-testület elé. Az intézményi 

költségvetésekben csak karbantartásra van tervezve egy minimális összeg.  

Korábban a takarítási feladat betervezésre került az intézmény részéről, mert bizonytalan volt, 

hogy a járási hivatal hogyan oldja meg azt a feladatot. Ez évtől úgy döntöttek, hogy saját maguk 

végzik a takarítást, ezért az erre a feladatra biztosított 1 fővel csökken a létszám. 

A hivatal bére az elfogadott létszám alapján tételesen lett megtervezésre, így meg fogja tudni 

oldani a bérek kifizetését. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Jobban lehetne gazdálkodni, ha már év elején tudnám mennyi áll rendelkezésre. a testület már 

most is meghozhatná a döntést, hogy melyik intézménynél indokoltabb fejlesztés és mennyivel 

kell növelni a dologi tartalékot, mert ez az összeget túlzónak tartom. Arra kérem a testületet, 

hogy a fejlesztési keret felosztásánál kiemelt figyelmet fordítsanak a Járóbeteg-Ellátó Centrum 

tüdőgondozó épületének akadálymentesítésére. Ne forduljon elő, hogy az elkezdett 
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beruházásokat forrás hiányában ne tudjuk megvalósítani. Önmérsékletet kellene tanúsítani, meg 

kell nézni, mire van szükség. A felelősség intézményvezetőkre való hárításával könnyebb lenne 

a dolgunk. A sportot, az egészségügyet nem kis összeggel támogatja a város. A szociálpolitikai 

keret 10 millió Ft-al csökkent. A turizmusra is jelentős összeget, itt is mértékletességet kellene 

fordítani, vagy a szakmai bizottság a keret belső szerkezetén is változtathat. A nem a 

vendégforgalom növekedését szolgáló költségekből visszább vennék. Az imázs növelés 

költségének csökkentésére tennék javaslatot. Elégedettebb lennék, ha a költségeket a 

tulajdonosi hányad arányában viselné az önkormányzat. 

 

Marosi György Csongor: 

Kanizsay György Béla kérdésére válaszolva: lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére 

korábban elkülönített keret beleolvadt a bizottsági keretbe, mely 13 millióra nőtt.  A pénzügyi 

csoport információi alapján -igény esetén- ennek 20 %-át adhatja a bizottság erre a célra. 

 

Dr. Sóvágó László: 

A hivatal pénzügyi munkatársai szerint ez nincs benne a költségvetés szöveges részében. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Juhász Géza, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, 

Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati 

javaslatot (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben és a kiegészítésben 

foglaltak alapján - a következő határozatot hozta: 

 

249/2018. (XII. 19.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek a 2019. évi költségvetési rendelettervezet elfogadását a gazdasági bizottsági 

keretre vonatkozó kiegészítéssel, miszerint a keret 20 %-a -igény esetén- egyedi 

lakóingatlanok energetikai korszerűsítésére is fordítható.  

 

Felelős:  gazdasági bizottsági elnök 

Határidő:   2018. december 20. 

 

Marosi György Csongor: 

Javaslom, vegyük előre a belső ellenőr testületi anyagát követően a csak bizottsági anyagainak 

megtárgyalását. 

 

3. napirend 

 

Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Juhász Géza, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, 

Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati 

javaslatot (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta: 
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250/2018. (XII. 19.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az 

alábbiakat: 

1. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az önkormányzat irányítása alá 

tartozó költségvetési intézményeire vonatkozó 2019. évi ellenőrzési tervet 

jóváhagyja. 1. sz. melléklet: 2019. évi belső ellenőrzési terv) 

2. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalra 

vonatkozó 2019. évi ellenőrzési tervet jóváhagyja. (2. sz. melléklet: 2019. évi 

belső ellenőrzési terv) 

 

Felelős:  gazdasági bizottsági elnök 

Határidő:   2018. december 20. 

 

4. napirend 

 

Előterjesztés ÁSZ ellenőrzés által tett megállapítások teljesítésének, megvalósulásának 

ellenőrzéséről 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Juhász Géza, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, 

Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati 

javaslatot (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta: 

 

251/2018. (XII. 19.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az ÁSZ ellenőrzés által 

tett megállapítások teljesítésének, megvalósulásának ellenőrzéséről készített jelentést 

elfogadja. 

 

Felelős:  - 

Határidő:   - 

 

5. napirend 

 

Előterjesztés belső kontrollrendszer és az integritás irányítási rendszer 2017. évi jogszabály 

változásaiból fakadó feladatok végrehajtásának ellenőrzéséről 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Juhász Géza, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, 

Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati 

javaslatot (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta: 
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252/2018. (XII. 19.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Belső 

kontrollrendszer és az integritás irányítási rendszer 2017. évi jogszabály változásaiból 

fakadó feladatok végrehajtásának ellenőrzéséről készített jelentést elfogadja. 
 

Felelős:  - 

Határidő:   - 

 

6. napirend 
 

Előterjesztés Társ Szociális Intézmény beszámolója és ellátási szerződés hosszabbítására.  
 

Dede Erika: 

A szakbizottság elfogadta a beszámolót és támogatja, hogy további 5 évre megkösse az ellátási 

szerződést, mely egy kötelező önkormányzati feladatot lát el.  
 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 
 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Juhász Géza, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, 

Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati 

javaslatot (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta: 

 

253/2018. (XII. 19.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az 

alábbiakat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Társ Egyesület 

fenntartásában, Hajdúszoboszló, Baross utca 25. szám alatt működő Társ Szociális 

Intézmény pszichiátriai betegek nappali ellátásáról szóló szakmai beszámolóját elfogadja.  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 86. § (2) bekezdésének c) pontja alapján kötelező 

feladatának biztosítására a Képviselő-testület, öt évre - 2019. január 01-től 2023. 

december 31-ig - a Társ Egyesülettel (székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Baross u. 25., 

képviselője: Fülöpné Mezei Anikó az egyesület elnöke) mint fenntartóval,  feladatellátási 

szerződést köt.  

A fenntartó által működtetett, pszichiátriai betegek nappali ellátását biztosító szolgáltató 

részére évi 300.000.-Ft működési támogatást biztosít.  

Egyben felhatalmazza a Hajdúszoboszló Város Polgármesterét az ellátási szerződés 

aláírására.  
 

Felelős:  gazdasági bizottsági elnök 

Határidő:   2018. december 20. 

 

7. napirend 
 

Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) számú 

rendelet módosítására. 

 

Szabóné Szabó Mária: 

A képviselő-testület májusi ülésén döntött arról, hogy a Lovas u 5. szám megosztásra, illetve a 

fennmaradó része telekiegészítésként értékesítésre kerüljön. Időközben megszületett a 
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telekalakítási engedély. A vagyonrendeletet módosításával ezt a területet forgalomképessé 

kellene minősíteni. 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 
 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Juhász Géza, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, 

Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati 

javaslatot (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta: 
 

254/2018. (XII. 19.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek, hogy támogassa a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. 

(IV. 18.) számú rendelet módosítását. 
 

Felelős:  gazdasági bizottsági elnök 

Határidő:   2018. december 20. 

 

8. napirend 
 

Beszámoló III. ütem szennyvízcsatorna-hálózat OTP Lakástakarékpénztári szerződések 

lezárásáról. 

 

Lőrincz László: 

Van egy elírás az előterjesztés 3. oldalán, 9 millió helyett 90 millió Ft ami 2018-ban bevételként 

az önkormányzat számlájára került. 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 
 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Juhász Géza, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, 

Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati 

javaslatot (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta: 
 

255/2018. (XII. 19.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek, hogy támogassa a III. ütem szennyvízcsatorna-hálózat OTP 

Lakástakarékpénztári szerződések lezárásáról szóló beszámolót elfogadását. 

 

Felelős:  gazdasági bizottsági elnök 

Határidő:   2018. december 20. 

 

9. napirend 
 

Előterjesztés autóbusszal végzett helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás 

ellátására vonatkozó szerződés megkötéséről. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 
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A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Juhász Géza, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, 

Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati 

javaslatot (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta: 

 

256/2018. (XII. 19.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az 

alábbiakat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az autóbusszal végzett 

menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására 2019. január 01. – 

2019. június 30. közötti időszakra vonatkozóan az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 

közszolgáltatási szerződésben foglaltakkal egyetért, és felhatalmazza a polgármestert a 

közszolgáltatási szerződés aláírására. 

A 2019. évi városi költségvetésben a közszolgáltatás ellátásához szükséges pénzügyi 

fedezetet biztosítja.  

 

Felelős:  gazdasági bizottsági elnök 

Határidő:   2018. december 20. 

 

10. napirend 

 

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról, önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Egyre nagyobb összeget kell mellé tennünk. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Juhász Géza, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, 

Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati 

javaslatot (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta: 

 

257/2018. (XII. 19.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az 

alábbiakat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Hajdúszoboszló 

Városban nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására 

ajánlatot adó Loós és Társa Kft.-vel történő közszolgáltatási szerződés megkötését.  

Támogatja továbbá a 2019. évi városi költségvetésben 100.000,- Ft keretösszeg 

biztosítását, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és 

elszállítására jutó szolgáltatási díj megfizetésére. 

 

Felelős:  gazdasági bizottsági elnök 

Határidő:   2018. december 20. 
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11. napirend 
 

Előterjesztés óriáskerék telepítésével kapcsolatosan. 
 

Marosi György Csongor: 

Egy módosító javaslat érkezett az előterjesztéshez, mely megküldésre került a bizottsági tagok 

részére.  

 

Szabó Marianna kérésére Orosz János József összefoglalta a módosító javaslatban foglaltakat. 

 

Dr. Sóvágó László: 

Pályázatot fogunk kiírni, mert mások is jelentkeztek. 

 

Marosi György Csongor: 

Szabó Marianna kérdésére válaszolva: nem érint fasort az elhelyezkedés. Nem ütközik a Tahiti 

Beach beruházás helyszínével. 

 

Szabó Marianna: 

Szeretném kérni, hogy a szerződébe kerüljön bele, hogy a kivitelező szorosan működjön együtt 

a TDM-el. Az óriáskerékből a látkép élvezhetősége erősen megkérdőjelezhető. 

 

Dr. Sóvágó László: 

50 millió Ft-ot szánunk ennek a területnek a rendezésére. Minden fakivágás szakértők jelölték 

ki, fényképfelvétellel dokumentálni fogják. A csónakázó tó környéke szép panorámát fog 

nyújtani. 

 

Kanizsay György Béla: 

Nekem is a hellyel lenne gondom. Nem tudom, hogy elegendőek lesznek-e a szükséges 

talajmunkálatok ahhoz, hogy megfogjanak egy ilyen létesítményt. Egy esetleges balesetre is 

gondolnunk kell. A kialakított szórakoztató résznél jobban el tudnám képzeni a helyét. A 

hasonló jellegű tevékenységek egymást erősítené. A Gábor Áron utcát is vonzóbbá lehetne 

tenni és fát sem kellene kivágni. A zaj és fényhatásokra előírt szabályozást sem tartom 

betarthatónak. Módosító javaslatot terjesztek elő a helyszín vonatkozásában, miszerint az 

óriáskerék a Gábor Áron utcán az Aqua-Palace előtti sétányra kerüljön. 

 

Marosi György Csongor: 

Szabó Marianna kérdésére válaszolva: a vállalkozóknak a kivitelezés során kötelessége 

felelősségbiztosítást kötni. A bérleményen történt balesetért a bérlő felel. 

 

Dr. Sóvágó László: 

A kivitelező dolga a megfelelő stabilitás kialakítása. Benne van a szerződésben, hogy a 

vállalkozó felel a dolgokért. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

módosító határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal (Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Szabó 

Marianna) ellenszavazat nélkül és 6 tartózkodás mellett (Marosi György Csongor, Orosz János 

József, Antalné Tardi Irén, Juhász Géza, Harsányi István, Kolozsvári Csaba) nem fogadta el a 

határozati javaslatot (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak és a 

módosító javaslat alapján - a következő határozatot hozta: 
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258/2018. (XII. 19.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága nem támogatja azt a 

módosító javaslatot a helyszín vonatkozásában, miszerint az óriáskerék a Gábor Áron 

utcán az Aqua-Palace előtti sétányra kerüljön. 
 

Felelős:  - 

Határidő:   - 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

módosított előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 1 ellenszavazat 

(Kanizsay György Béla) és 2 tartózkodás mellett (Juhász Géza, Képíró Ákos) elfogadta a 

határozati javaslatot (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak 

alapján - a következő határozatot hozta: 
 

259/2018. (XII. 19.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek, hogy támogassa az óriáskerék telepítését az előterjesztésben foglaltak 

alapján.  
 

Felelős:  gazdasági bizottsági elnök 

Határidő:   2018. december 20. 

 

12. napirend 
 

Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde pince vizesedésével kapcsolatosan 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 
 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Juhász Géza, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, 

Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati 

javaslatot (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta: 
 

260/2018. (XII. 19.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága bruttó 442.862,-Ft-ot 

biztosít a 2018. évi intézményfelújítási keret vis maior kiadásaira fenntartott részéből a 

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde részére a csapadékvíz elvezető rendszere zárttá 

tételére. 
 

Felelős:  jegyző 

Határidő:   2019. március 31. 

 

13. napirend 
 

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság maradék keretének felosztásáról 
 

Marosi György Csongor: 

Javaslom, hogy a gazdasági bizottság keretében megmaradt összeget, 1.999.790 Ft-ot a 

bizottság a Járóbeteg-Ellátó Centrum részére működési kiadások, tervek elkészítése, kisebb 

javítások elvégzésére adja támogatásként. 
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A Gazdasági Bizottság maradék keretének felosztásával kapcsolatosan az alábbi határozat 

javaslatot terjesztem elő: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 1/2018. (II.25.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) pontjának 

felhatalmazása alapján 1.999.790 Ft támogatást biztosít a Járóbeteg-Ellátó Centrum részére 

működési kiadásokra, tervek elkészítésére, kisebb javítások elvégzésére a Hajdúszoboszló 

Város 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. számú 

melléklete 12/ÖK összevont soráról. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a gazdasági bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 
 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Juhász Géza, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, 

Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati 

javaslatot (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta: 
 

261/2018. (XII. 19.) GB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az önkormányzat 2018. 

évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.25.) önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdés e) 

pontjának felhatalmazása alapján 1.999.790 Ft támogatást biztosít a Járóbeteg-Ellátó 

Centrum részére működési kiadásokra, tervek elkészítésére, kisebb javítások elvégzésére 

a Hajdúszoboszló Város 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.25.) önkormányzati 

rendelet 12. számú melléklete 12/ÖK összevont soráról. 
 

Felelős:  gazdasági bizottsági elnök 

Határidő:   2019. december 31. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a Gazdasági Bizottság elnöke 1521 órakor az ülést bezárta. 

 

 

 

 

K.m.f 

 
 

 
 

 

Marosi György Csongor     Orosz János József 

                    bizottsági elnök                        bizottsági elnök-helyettes 
 

 

 

 

Fehér Adrienn 

 jegyzőkönyvvezető 


