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

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint 

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

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

Csaba, Szabó Marianna 

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

László gazdasági irodavezető, Bárdos Ilona pénzügyi irodavezető-helyettes, Szilágyiné Pál 

Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-helyettes, Varga Imre humán-közszolgáltatási 

irodavezető-helyettes, 

- további meghívottak: Nagyné Dede Adél Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató 

Intézmény vezetője, Kálmán Lászlóné, Tiba Irma sajtóreferens 

- jegyzőkönyvvezető: Fehér Adrienn 

 

Marosi György Csongor: 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A régi tanügyi épület villámvédelmi rendszer 

kiépítéséről szóló előterjesztést és a Városi Sportház felújítással kapcsolatos kérelmet az 

előterjesztő visszavonta. A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz érkezett a 

balesetveszélyes járdaszakaszok felújításáról és a városi utak padkarendezéséről szóló két 

előterjesztés. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta plusz előterjesztések napirendre vételét. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Juhász Géza, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztések napirendre vételét. (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt). 

 

118/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a 

balesetveszélyes járdaszakaszok felújításáról és a városi utak padkarendezéséről szóló 

előterjesztések napirendre vételét. 

 

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

napirendet. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Juhász Géza, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatokat. (a döntéshozatalban 7 fő 

vett részt). 

 

119/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a napirendi 

javaslatokat. 

A képviselő-testület 2017. június 15-i ülés anyagának véleményezése: 
1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyására. (1. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

2. Előterjesztés költségvetési intézmények közötti megállapodás jóváhagyására. (2. sz. 

testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 
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3. Előterjesztés Thököly Imre közelgő születésnapi évfordulójának rendezvénytervéről. 

(4. sz. testületi napirend) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

4. Előterjesztés szobor áthelyezésére. (5. sz. testületi napirend) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

5. Előterjesztés Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabály 

módosítására. (6. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

6. Előterjesztés Gábor Áron u. 33. szám alatti ingatlanok cseréjéről. (7. sz. testületi 

napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

7. Előterjesztés öntözőcsatorna használatára. (10. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

8. Előterjesztés a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására, 

fejlesztésekkel kapcsolatos pénzügyi forrás biztosításáról. (11. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

9. Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez 

szükséges nyilatkozat módosításáról. (12. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

10. Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázat 

megvalósításával kapcsolatosan. (13. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

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

pályázattal kapcsolatosan. (14. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

12. Előterjesztés a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos döntésről. (15. sz. 

testületi napirend) 

Előadó: megbízott jegyző 

13. Előterjesztés szabadidő központ létrehozására. (16. sz. testületi napirend) 

Előadó: polgármester 

14. Előterjesztés a balesetveszélyes járdaszakaszok felújításáról 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

15. Előterjesztés a városi utak padkarendezéséről 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

16. Előterjesztés intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

17. Hajdúszoboszló Kézilabda Sportjáért Közhasznú Egyesület jogcím módosítási kérelme 

Előadó: bizottsági elnök 

18. Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete jogcím módosítási kérelme 

Előadó: bizottsági elnök 

19. A Szoboszlói Darazsak Sportegyesület kérelme 

Előadó: bizottsági elnök 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

Marosi György Csongor: 

Javaslom, hogy a balesetveszélyes járdaszakaszok felújításáról szóló előterjesztést vegyük 

előre.  
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1. napirend 
 

Előterjesztés a balesetveszélyes járdaszakaszok felújításáról 

 

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

 

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

Antalné Tardi Irén, Juhász Géza, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 7 fő 

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

 

120/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek, hogy támogassa a 2017. évi városi költségvetésben a balesetveszélyes 

járdaszakaszok felújítása pénzügyi keret terhére az előterjesztés 1. sz. mellékletében 

foglalt felújítási munkálatok elvégzését. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. június 15. 

 

Juhász Géza 1433 órakor, Harsányi István 1435 órakor érkezett az ülésre. 

 

2. napirend 

 

Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyására. 

 

Lőrincz László: 

Az előterjesztésben javítani kell az SZMSZ 10.oldal 1. pontjánál az engedélyezett 

létszámadatot. A HGSZI engedélyezett létszáma 82,5 fő, gazdaságvezető 1 fő helyesen és 

kimaradt 1 fő adminisztrátor. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A gazdasági vezető kinevezése kinek a hatásköre? Mi indokolja, hogy tanulmányi szerződést 

kell kötni azokkal, akik továbbképzésen vesznek részt? 

 

Nagyné Dede Adél: 

A tanulmányi szerződés indoka, hogy akiket támogatunk, szeretnénk az intézményben tartani. 

A gazdaságvezetői állásra az önkormányzat írt ki pályázatot és Polgármester Úr bízta meg a 

gazdasági vezetőt. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A tanulmányi szerződésnél ez az indok arra az esetre érvényes, ha a munkáltató kötelezi a 

tanfolyamra a dolgozót. Előfordulhat, hogy a dolgozó önként vállalja a képzést és az nem a 

közvetlen munkaköréhez kapcsolódik. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, 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 határozati 
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javaslatot (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta:  

 

121/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek, hogy a jóváhagyja a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 

mellékletben kiadott szervezeti és működési szabályzatát az alábbi létszámadatokra 

vonatkozó javításokkal:  

 az engedélyezett létszámadat 82,5 fő  

 gazdaságvezető 1 fő  

 adminisztrátor 1 fő 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. június 15. 

 

3. napirend 

 

Előterjesztés költségvetési intézmények közötti megállapodás jóváhagyására. Előterjesztés  

 

Antalné Tardi Irén: 

A különböző intézmények kapcsolata a gazdasági vezetőhöz nem egységes. A pénzügyi 

teljesítés nem minden intézménynél van a gazdaságvezetőhöz rendelve. Lesz-e változtatás? 

 

Nagyné Dede Adél: 

Ez a régi rendszer maradványa. Az ellenjegyzési jogkör azoknak lett kiadva, akik az 

intézményben már korábban is gazdaságvezetői feladatokat végeztek. A tévénél és az óvodánál 

gazdasági vezető helyettesként vannak kinevezve. A JEC-nél a volt gazdasági vezető nem 

került áthelyezésre a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézménybe. Az ellenjegyzésre 

jogosultságot kapó dolgozójuk képesítése megfelel a feladatra. 

 

Marosi György Csongor: 

Ez a dolgozó igazgató-helyettesi pozícióban van és a gazdaságvezetői feladatokon kívül más 

feladatokat is ellát. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Jónak látom, hogy az intézmények szakmai önállósága valamilyen szinten megmaradjon, de 

nem világos, hogy melyik szabályzat vonatkozik rájuk és melyik nem.  

 

Nagyné Dede Adél: 

Intézményenként egyedi, hogy melyikre terjeszti ki a HGSZI a szabályzatát. Amelyikre nem, 

annak saját szabályzata van. Ilyen a JEC és a Hajdúszoboszlói Városi Televízió. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, 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 határozati 

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

következő határozatot hozta: 
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122/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek, hogy jóváhagyja  

a.) Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a Hajdúszoboszlói 

Gyermeksziget Bölcsőde feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait 

tartalmazó munkamegosztási megállapodását, 

b.) Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a Kovács Máté Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár feladatok és felelősségvállalás részletes 

szabályait tartalmazó munkamegosztási megállapodását, 

c.) Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a Bocskai István Múzeum 

feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait tartalmazó munkamegosztási 

megállapodását, 

d.) Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a Hajdúszoboszlói 

Egyesített Óvoda feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait tartalmazó 

munkamegosztási megállapodását, 

e.) Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a Hajdúszoboszlói Városi 

Televízió feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait tartalmazó 

munkamegosztási megállapodását, 

f.) Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a Hajdúszoboszlói 

Járóbeteg-Ellátó Centrum feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait 

tartalmazó munkamegosztási megállapodását. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. június 15. 

 

4. napirend 

 

Thököly Imre közelgő születésnapi évfordulójának rendezvénytervéről. 

 

Varga Imre: 

A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsági ülésen megtárgyaltuk. Előterjesztőként a 

keretösszeget 2 millió Ft-ról 1,5 millió Ft-ra módosítom. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, 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 határozati 

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

következő határozatot hozta: 

 

123/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek, hogy az 1680. január 8-án Szoboszlón, a kuruc hadak vezérévé választott 

Thököly Imre fejedelem (2017. szeptember 25-én levő) 360. születési évfordulójának 

emlék-konferenciája megrendezéséhez költségvetési tartalékból 1,5 millió forint 

keretösszeget biztosítson. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. június 15. 

 

http://www.hajduszoboszlo.eu/Hszob/bizottsag.aspx?biz_id=2
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5. napirend 
 

Előterjesztés szobor áthelyezésére. 

 

Varga Imre: 

A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsági ülésen született az a javaslat, hogy a szobor egyelőre 

csak tárolva legyen a művelődési házban, később kerüljön a művelődési ház melletti parkolóba. 

A konkrét elhelyezésről a park kialakításával kapcsolatos terv megléte alapján később 

döntsünk. 
 

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

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, 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 határozati 

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

következő határozatot hozta: 
 

124/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

TELEPÜLÉSÜNK ELSŐ EMLÍTÉSÉNEK 900. ÉVFORDULÓJÁRA állított szobor a 

Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtárhoz kerüljön tárolásra. 
 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. június 15. 

 

6. napirend 
 

Előterjesztés Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabály módosítására. 
 

Marosi György Csongor: 

Az alapszabály módosítást 30 napon belül be kell adni. A cég ügyvédje kérte, hogy a 

hiánypótlások miatt a határidő tartása érdekében lehetőleg minden önkormányzat még 

júniusban tárgyalja. 
 

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

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, 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 határozati 

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

következő határozatot hozta: 
 

125/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a Képviselő-

testületnek  

 a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. 2017. 05. 31-i közgyűlésen 

elfogadott, a hatályos módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályzat 

elfogadását  

 hogy hozzájárulását adja az Alapszabályzat Cégbíróságra történő benyújtásához. 
 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. június 15. 

 

http://www.hajduszoboszlo.eu/Hszob/bizottsag.aspx?biz_id=2
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7. napirend 

 

Előterjesztés Gábor Áron u. 33. szám alatti ingatlanok cseréjéről. 

 

Lőrincz László: 

Korábban már született egy pozitív döntés az ingatlancserével kapcsolatban. A szakértői árak 

elkészültek, ezért került újra tárgyalásra. 

 

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

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, 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 határozati 

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

következő határozatot hozta: 
 

126/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gábor Áron utcán található 3085 

hrsz-ú 82 m2 nagyságú ingatlan 2.940.000,-Ft eladási áron kerüljön értékesítésre 

Mokhoul Sára részére, ezzel egyidejűleg Mokhoul Sára a 3082/2 hrsz-ú 3 m2 nagyságú 

területet ad Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonába 110.000,-Ft eladási áron. 

Mokhoul Sára a 2.830.000,-Ft értékkülönbözetet az adásvételi szerződés aláírásával 

egyidejűleg fizeti meg Hajdúszoboszló Város Önkormányzata részére.  
 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. június 15. 

 

8. napirend 

 

Előterjesztés öntözőcsatorna használatára. 

 

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

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, 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 határozati 

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

következő határozatot hozta: 
 

127/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy  

a Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szabó Lajos a 0141/32 

hrsz-ú szántó területen esőztető öntözőtelep üzemeltetéséhez az öntözővíz szállítására a 

0143/1 hrsz-ú csatorna megnevezésű ingatlant , valamint a 0143/2 hrsz-ú önkormányzati 

út megnevezésű ingatlant igénybe vegye. 

A tulajdonosi hozzájárulást a vízjogi engedély kiadásához adja meg a Képviselő-testület. 
 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. június 15. 
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9. napirend 
 

Előterjesztés a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására, 

fejlesztésekkel kapcsolatos pénzügyi forrás biztosításáról. 
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság a határozati javaslat első pontját támogatta, a 

másodikat nem. 

 

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

pontját. 
 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, 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 határozati 

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

következő határozatot hozta: 
 

128/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület a víziközmű rendszerek Gördülő Fejlesztési Terveiben 2017. év 

vonatkozásában jóváhagyott fejlesztésekre az alábbiak szerint biztosítson önkormányzati 

saját forrást a 2017. évi városi költségvetés tartalékok kerete terhére: 

Felújítás: 

ivóvíz hálózat nettó        11.000,-eFt 

szennyvíz hálózat nettó   7.250,-eFt 

Beruházás: 

ivóvíz hálózat nettó         1.500,-eFt 

szennyvíz hálózat nettó   7.750,-eFt 
 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. június 15. 
 

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

második pontját. 
 

A Gazdasági Bizottság 0 igen szavazattal 3 ellenszavazat (Juhász Géza, Kanizsay György Béla, 

Képíró Ákos) és 6 tartózkodás (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, Antalné 

Tardi Irén, Harsányi István, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) mellett nem fogadta el a 

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

alapján - a következő határozatot hozta: 
 

128/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága nem támogatja,  

 hogy a szennyvíz közműrendszer Gördülő Fejlesztési Tervének módosításáról 

döntsön,  

 a hatósági kötelezés alapján előírt, szennyvíziszap tározó kivitelezési munkálatai I. 

ütemének elvégzésére – pályázati forrás hiányában – bruttó 95 Mft összeget, míg 

a kapcsolódó szolgáltatások (közbeszerzési tanácsadó, műszaki ellenőrzés) 

ellátására bruttó 5 Mft összeget biztosítson saját forrásból, a városi költségvetés 

tartalék kerete terhére. 
 

Felelős:     - 

Határidő:   - 
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10. napirend 

 

Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez szükséges 

nyilatkozat módosításáról. 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A korábban tárgyalt előterjesztésben az állami támogatással szerepelt az összeg, viszont a 

normatíva igénylésnél csak az önkormányzati összeget kell szerepeltetni. 

 

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

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, 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 határozati 

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

következő határozatot hozta: 
 

129/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület a 97/2017. (V.18.) számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül 

helyezze, helyette az alábbi határozatot hozza: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. december 30-án létrejött Közszolgáltatási 

szerződés keretében, pályázati eljárás lefolytatásával bízta meg a Hajdú Volán 

Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, - melynek jogutódja az Észak-

magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - a Hajdúszoboszló város közigazgatási határán 

belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás kizárólagos joggal 

történő ellátására. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-magyarországi 

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

nettó 14.696.063,- Ft összegű saját forrásból származó vissza nem térítendő 

önkormányzati támogatást nyújtott. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy 2017. 

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

személyszállítást folyamatosan fenntartja. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. június 15. 

 

11. napirend 

 

Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázat 

megvalósításával kapcsolatosan. 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A pályázat nyert, de a költségvetésben nincs elkülönítve külön soron forrás a megvalósításra. 

 

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

javaslatot. 
 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, 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 határozati 



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

 

11 

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

következő határozatot hozta: 
 

130/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület a 116/2016. (VII.07.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítsa: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Területi 

Operatív Program keretében benyújtott „Fenntartható közlekedésfejlesztés 

Hajdúszoboszlón” című TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosító számú pályázat 

megvalósítását 439.913.475,- Ft összegű elszámolható költséggel - 427.913.475,-Ft megítélt 

támogatás mellett - pénzügyi forrás biztosítását a 2017. évi költségvetés 1. sz. melléklet 

tartalékok, pályázati tartalékok terhére.  

A Képviselő-testület felkéri a mb. Jegyzőt a 2017. évi költségvetési rendelet vonatkozó 

módosításának előkészítésére és előterjesztésére dönt és végett. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. június 15. 

 

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

javaslatot. 
 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, 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 határozati 

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

következő határozatot hozta: 
 

131/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület a 116/2016. (VII.07.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítsa: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Területi 

Operatív Program keretében benyújtott „Fenntartható közlekedésfejlesztés 

Hajdúszoboszlón” című TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosító számú pályázat 

megvalósításához elengedhetetlen ingatlan szerzéshez és telekalakításhoz szükséges 18 M 

Ft összegű pénzügyi forrás biztosítását a 2017. évi költségvetés 1. sz. melléklet tartalékok, 

pályázati tartalékok terhére. 

A Képviselő-testület felkéri a mb. Jegyzőt a 2017. évi költségvetési rendelet vonatkozó 

módosításának előkészítésére és előterjesztésére dönt és végett. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. június 15. 

 

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

javaslatot. 
 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, 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 határozati 

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

következő határozatot hozta: 
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132/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület a 116/2016. (VII.07.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítsa: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Területi 

Operatív Program keretében benyújtott „Fenntartható közlekedésfejlesztés 

Hajdúszoboszlón” című TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosító számú pályázathoz az 

Ady Endre utca- Hősök tere szakasz, valamint a Hajdúszoboszló-Ebes közötti kerékpárút 

megvalósításához szükséges közműegyeztetések és építési engedély hosszabbításához 

szükséges 1 M Ft összegű pénzügyi forrás biztosítását a 2017. évi költségvetés 1. sz. 

melléklet tartalékok, pályázati tartalékok terhére. 

A Képviselő-testület felkéri a mb. Jegyzőt a 2017. évi költségvetési rendelet vonatkozó 

módosításának előkészítésére és előterjesztésére dönt és végett. 
 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. június 15. 

 

12. napirend 
 

Előterjesztés a „Hajdúszoboszló I. világháborús katonahőseinek nyomában” című 

pályázattal kapcsolatosan. 
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A pályázat csökkentett támogatást nyert a Bocskai Múzeumban elhelyezésre került két sírkő 

nem kapott támogatást. 

 

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

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, 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 határozati 

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

következő határozatot hozta: 
 

133/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület a 33/2017. (II.23.) számú határozatát a pályázat tartalma tekintetében 

az alábbiak szerint módosítsa: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Honvédelmi 

Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által meghirdetett „Magyarországon 

található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” című pályázati felhívásra 

benyújtott „Hajdúszoboszló I. világháborús katonahőseinek nyomában” pályázatot 

1.857.331,- Ft elszámolható költséggel, és legfeljebb 900.000,- Ft saját forrás biztosításával  

támogatja megvalósítani. 

Az önkormányzati saját forrás fedezetéhez még szükséges 200.000,-Ft keretösszeget a 

2017. évi városi költségvetésben az 1. sz. melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati 

tartalékok kerete terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a mb. Jegyzőt a 2017. évi költségvetési rendelet vonatkozó 

módosításának előkészítésére és előterjesztésére dönt és végett. 
 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. június 15. 
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13. napirend 
 

Előterjesztés a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos döntésről. 

 

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

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, 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 határozati 

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

következő határozatot hozta: 
 

134/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület a „Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar 

megyében” című pályázattal kapcsolatos támogatói döntést elfogadja és utasítsa a mb. 

jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításában szerepeljen. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. június 15. 

 

14. napirend 

 

Előterjesztés szabadidő központ létrehozására. 

 

Dr. Sóvágó László: 

A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsági ülésen elhangzott az a javaslat, hogy az utakat úgy 

kell megcsinálni, hogy azon görkorcsolyapálya is kialakítható legyen. 

 

Orosz János József: 

A Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság egyhangúan támogatta. 

 

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

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Juhász Géza, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó 

Marianna) 1 ellenszavazat (Kanizsay György Béla) mellett tartózkodás nélkül elfogadta a 

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

alapján - a következő határozatot hozta: 
 

135/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága  

A.) a szabadidőpark létesítésével egyetért, és támogatja, hogy a Képviselő-testület 

költségvetési tartalék terhére 350 millió forintot biztosítson rá.  

B.) támogatja, hogy  

- a Képviselő-testület pályázatot nyújtson be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez 

kisméretű többfunkciós rekortán pálya megépítésére. A megépíteni kívánt 

sportpálya beruházási költségének 30%-át, maximum 15 millió forintot, mint 

önrészt a költségvetési tartalék terhére elkülönítse, sikeres pályázat esetén 

kifizesse. A 200.000.-Ft pályázati biztosíték forrása a költségvetési tartalék. 

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájáruljon a 3529 

hrsz. alatti ingatlanon kisméretű többfunkciós rekortán sportpálya építéséhez. 

http://www.hajduszoboszlo.eu/Hszob/bizottsag.aspx?biz_id=2


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

 

14 

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata felkérje Dr. Sóvágó László polgármestert 

a pályázattal kapcsolatos feladatok megvalósítására.  

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. június 15. 

 

15. napirend 

 

Előterjesztés intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Az igények töredékét tudtuk kérni a pályázatban. A kiírásra 100 millió Ft-os összegű ajánlat 

érkezett be, 41 millió Ft áll rendelkezésünkre. A tárgyalások alapján ennek az összegnek a 

felosztására tettünk javaslatot. A HSE sporttelep két épületének lebontása a HSE költségvetését 

terheli. A kerítés megépítéséhez 250.000 Ft összegre lenne szükség. Javaslom az intézmény-

felújítási munkálatok kiegészítését ezzel az összeggel. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta a kiegészítő javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, 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 határozati 

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

következő határozatot hozta: 

 

136/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy az 

intézmény-felújítási munkálatok költsége kiegészüljön a HSE sporttelepen kiépítésre 

kerülő kerítés költségével. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. június 15. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, 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 határozati 

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

következő határozatot hozta: 

 

137/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az 

előterjesztés melléklete szerinti felújítási munkálatok megvalósítását a 2017. évi városi 

költségvetés intézmény-felújítási kerete terhére. 

 

Felelős:     jegyző 

Határidő:   ütemezés szerint 
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16. napirend 

 

Hajdúszoboszló Kézilabda Sportjáért Közhasznú Egyesület jogcím módosítási kérelme 

 

Antalné Tardi Irén: 

Az elszámolási határidő régen lejárt. Mikor derült ki, hogy a jogcím nem felel meg? 

 

Marosi György Csongor: 

A belső ellenőrzés állapította meg. 

 

Varga Imre: 

A pénzügyi ellenőrzés során vitatott, hogy egy sportegyesület alapvető működéshez milyen 

költségek tartoznak. Ha a támogatási szerződésben nem volt a működési költségekben 

felsorolva, utólag belevehető, illetve a jogcím módosítható. A támogatási szerződésben 

tételesen fel volt sorolva, hogy mire használhatja a támogatást, melyben nem voltak benne ezek 

a költségek. 

 

Kanizsay György Béla: 

Az év elején még nem lehet tudni, milyen költségek lesznek. A pályázat beadásakor nem jó, ha 

felsoroljuk tételesen a költségeket. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A jogcím módosítási kérelmet már év végén is kérhette volna. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Orosz János József, 

Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó 

Marianna) 1 ellenszavazat (Antalné Tardi Irén) mellett tartózkodás nélkül elfogadta a határozati 

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

következő határozatot hozta: 

 

138/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadja a 

Hajdúszoboszló Kézilabda Sportjáért Közhasznú Egyesület részére 2016. évben a 7710-

38/2016 számú szerződés alapján működési költségekre adott 200.000 Ft összegű 

támogatás jogcím módosítását az edző továbbképzésének, a játékengedélyeknek, az 

igazolásoknak és a sportorvosi vizsgálatoknak a költségeire. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   - 

17. napirend 

 

Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete jogcím módosítási kérelme 

 

Kanizsay György Béla: 

2016. márciusban tisztújítás volt. Az igényt még az előző elnök adta le, a felhasználás az új 

elnök ideje alatt történt. Nem volt világos a felsorolt támogatások közül melyikre vonatkozik a 

támogatás. Úgy gondoltuk, hogy a lengyel szakmai és kapcsolatépítő út a városunkat 

népszerűsítette, mely az alaptevékenységünkhöz tartozik.  
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Marosi György Csongor: 

A bizottság a Derűs Alkony Nyugdíjas klub részére 150.000 Ft támogatást nyújtott a 

partnervárosból érkező nyugdíjas csoport megvendégeléséhez. A Derűs Alkony Nyugdíjas klub 

elnöke a Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete elnökével úgy egyezett meg, hogy 

ugyanazon jogcímre, de a Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete részére kéri a 

támogatást. A döntésünket így módosítani szükséges. Kanizsay György Béla, mint a 

Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete elnöke nem vesz rést a szavazásban.  

 

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

 

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

Harsányi István, Juhász Géza, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 1 

ellenszavazat (Antalné Tardi Irén) mellett tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot 

(a döntéshozatalban 8 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta: 

 

139/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 115/2017. (V.17.) GB 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

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

pontjának felhatalmazása alapján a Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete 

részére a partnervárosból érkező nyugdíjas csoport megvendégeléséhez 150.000 Ft 

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

intézmények támogatása sorának terhére. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   - 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta az előterjesztésben foglalt 

határozati javaslatot. 

 

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

Harsányi István, Juhász Géza, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 1 

ellenszavazat (Antalné Tardi Irén) mellett tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot 

(a döntéshozatalban 8 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta: 

 

140/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a 

Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete részére 2016. évben a 7710-5/2016 számú 

szerződés alapján működési költségekre adott 200.000 Ft összegű támogatás jogcím 

módosítását az egyesület alaptevékenységével kapcsolatos marketing- és promóciós 

költségek költségeire. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   - 
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18. napirend 

 

A Szoboszlói Darazsak Sportegyesület kérelme 

 

Marosi György Csongor: 

Azt gondolom, hogy a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsági keret támogatási körébe illene 

inkább. A fele összeget javaslom támogatásra. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Kapott a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsági keretből is. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Harsányi István, 

Juhász Géza, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 1 

ellenszavazat (Antalné Tardi Irén) és 1 tartózkodás (Orosz János József) mellett elfogadta a 

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

alapján - a következő határozatot hozta: 

 

141/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

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

pontjának felhatalmazása alapján a Szoboszlói Darazsak Sportegyesület részére a 2017. 

novemberben megrendezésre kerülő 12 órás, 6 órás és váltó futóverseny költségeire 

100.000 Ft támogatást nyújt a 2017. évi költségvetés 12. számú melléklet 12/ÖK Civil 

szervezetek és intézmények támogatása sorának terhére. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   - 

 

19. napirend 

 

Előterjesztés a városi utak padkarendezéséről 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság egyhangúan elfogadta a határozati javaslatot. 

Ahol szükséges el lesznek végezve a padkarendezések a keret erejéig. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A lakosság panaszkodott, hogy a befüvesedett, megkeményedett padkát eltüntetik, és a laza 

megmaradt talajon nem lehet parkolni.  

 

Orosz János József: 

A padkarendezésre azért van szükség, mert a padkán egy idő után a fű, sár felrakódás keletkezik 

és magasabb lesz, mint az út. Az úton lévő repedésekből nem tud lefolyni a csapadék, és az 

utak felszakadoznak. 

 

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

 

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

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

http://www.hajduszoboszlo.eu/Hszob/bizottsag.aspx?biz_id=2
http://www.hajduszoboszlo.eu/Hszob/bizottsag.aspx?biz_id=2
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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: 

 

137/2017. (VI.14.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az 

előterjesztés szerinti padkarendezési munkálatok elvégzését a 2017. évi városi 

költségvetés 9. sz. melléklet (városüzemeltetés) 36/ÖK, „utak padkarendezése 1 km” 

megnevezésű kerete terhére. 

Felkéri a Jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős:     Polgármester, mb. Jegyző 

Határidő: 2017. december 31. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottsági elnök 1516 órakor az ülést bezárta. 

 

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

15-i üléséről készített jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

 

K.m.f 

 

 

Marosi György Csongor     Orosz János József 

                    bizottsági elnök                          bizottsági elnök helyettes 

 

Fehér Adrienn 

 jegyzőkönyvvezető 


