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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, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, 

Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna 

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

Petronella, Németi Attila Sándor, Máté Lajos, Árva Gergő, Kovács Károly, 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, 

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

közszolgáltatási irodavezető-helyettes,  

- további résztvevő: Medgyesi Szilvia Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 

ügyvezetője, Nagy László forgalomvezető, 

- jegyzőkönyvvezető: Fehér Adrienn 

 

Marosi György Csongor: 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Juhász Géza jelezte, hogy nem tud részt venni 

az ülésen.  

 

Egyéb hozzászólás és javaslat hiányában a Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

napirendet. 

 

A Gazdasági 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, Antalné Tardi 

Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, Szabó 

Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatokat. (a 

döntéshozatalban 8 fő vett részt). 

 

249/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a napirendi 

javaslatokat. 

A képviselő-testület 2017. december 21-i ülés anyagának véleményezése: 

 

1. Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft tevékenységének 

átvilágításáról, különös tekintettel a közhasznúság feltételeinek teljesítésére 

Előadó: TDM ügyvezető igazgató 

2. Előterjesztés 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

Előadó: jegyző  

3. Előterjesztés intézményi létszámbővítésre 

Előadó: gazdasági irodavezető 

4. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetéséről 

Előadó: polgármester  

5. Javaslat gyermekvédelmi, egészségügyi rendeletek módosítására 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

6. Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére beadott pályázatról 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

7. Előterjesztés az Attila u. 16. szám alatti ingatlanrész tulajdonjog rendezésére 

Előadó: gazdasági irodavezető 

8. Előterjesztés a Hőgyes u. 35. szám alatti telek értékesítésére 

Előadó: gazdasági irodavezető 
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9. Előterjesztés termőföldek hasznosítására 

Előadó: gazdasági irodavezető 

10. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás öntözőcső fektetésére 

Előadó: gazdasági irodavezető 

11. Előterjesztés a 0359/2 hrsz-ú ingatlan művelési ág módosításáról, tulajdonosi 

hozzájárulás kiadásáról 

Előadó: gazdasági irodavezető 

12. Előterjesztés a 2A jelű ideiglenes helyi menetrendszerinti autóbusz járat működésével 

kapcsolatosan 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  

13. Előterjesztés e-Mobi töltőállomások telepítésével kapcsolatosan 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  

14. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésével 

kapcsolatosan 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  

15. Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati 

rendelet 

megalkotásáról 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  

16. Előterjesztés önkormányzati rendeletek hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

módosításairól 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

 

17. Előterjesztés feladatellátás átadására a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ 

és a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény között, jogutódlásból eredő 

feladatok teljesítésének ellenőrzésére 

Előadó: belső ellenőr 

18. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény szabályozottság 

ellenőrzésére 

Előadó: belső ellenőr 

19. Előterjesztés a humán erőforrás gazdálkodás az egyéb foglalkoztatási jogviszonyban 

foglalkoztatottakra vonatkozó ellenőrzésről 

Előadó: belső ellenőr 

20. Előterjesztés emléktábla állítására 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

21. Hajdúszoboszló Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület kérelme 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

1. napirend 
 

Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft tevékenységének átvilágításáról, 

különös tekintettel a közhasznúság feltételeinek teljesítésére 

 

Medgyesi Szilvia: 

A társasági szerződésben az elvégzett feladatoknál hiányosság van, ezért szükséges a 

módosítása. A közhasznú feladatok rendje is megfelelő lesz a módosítással. 
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Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: előzetes becslést nem tudok adni az 1%-os támogatási 

összegről. A működése során nem volt ilyen bevétele a cégnek. Az előző ügyvezetés nem 

fordított erre figyelmet. A módosítást követően a partnereink felé kommunikálni fogjuk, mely 

egy új bevételi forrást fog jelenteni. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  
 

250/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú 

Nonprofit Kft ügyvezetőjének tájékoztatását elfogadja és felhatalmazza Hajdúszoboszló 

Város polgármesterét, hogy a társaság közgyűlésén támogassa a szervezet társasági 

szerződésének módosítását a közhasznúság feltételeinek megfelelően.  

 

Felelős:  Gazdasági Bizottság elnöke 

Határidő:  2017. december 21. 

 

2. napirend 

 

Előterjesztés 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

 

Nagy Csaba: 

Az ellenőrzések témáját Jegyző Úrral egyeztettem. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  

 

251/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az önkormányzat irányítása alá tartozó 

költségvetési intézményeire (1. sz. melléklet: 2018. évi belső ellenőrzési terv) és a 

Polgármesteri Hivatalra (2. sz. melléklet: 2018. évi belső ellenőrzési terv) vonatkozó 2018. 

évi ellenőrzési terveit jóváhagyja.  
 

Felelős:  Gazdasági Bizottság elnöke 

Határidő:  2017. december 21. 
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3. napirend 
 

Előterjesztés intézményi létszámbővítésre 

 

Lőrincz László: 

A takarítói vállalkozó szerződés felmondását követően a feladat ellátására több alternatíva 

született. A leggazdaságosabb az lenne, ha a saját intézményünk keretében oldanánk meg. A 3 

fős létszám abban az esetben igaz, ha a járási hivatal használatában lévő épület takarítását is az 

intézményünk végzi. A Járási hivatal pályázatban gondolkodik. Még nem kaptunk választ. Ha 

esetleg a járási hivatal saját erőből oldja meg, akkor a létszám csökkenni fog és az intézménytől 

megvonásra kerül a forrás. 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: az „A” épület takarítása nem változik, továbbra is az 

ónkormányzat általa foglalkoztatott személy végzi. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 
 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  
 

252/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézménynél az engedélyezett 

létszámkeretet 82,5 főről 85,5 főre módosítsa. 

 a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnál 

Hajdúszoboszló vonatkozásában az engedélyezett létszámkeretet 52,75 főről 55 

főre módosítsa. 

 

Felelős:  Gazdasági Bizottság elnöke 

Határidő:  2017. december 21. 

 

4. napirend 

 

Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetéséről 

 

Marosi György Csongor: 

Jónás Kálmán képviselőtől érkezett egy módosító javaslat. 5 tétel felel meg a szabályoknak.  

 

Lőrincz László: 

Az Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság és a Turisztikai, Kulturális, Sport 

Bizottság is támogatta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság elnöke ismertette a módosító javaslatokat. 

 

Máté Lajos: 

A költségvetés összerakása több lépcsős folyamat, ilyen formában nem vehető komolyan ez a 

módosító csomag. 
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Marosi György Csongor: 

Mivel nem tudunk a Képviselő Úrral egyeztetni, tudomásul vesszük a módosításokat. 

 

Dr. Korpos Szabolcs: 

Valamilyen döntést kell a bizottságnak hoznia. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

módosító javaslatokat. 

 

A Gazdasági Bizottság 0 igen szavazattal 5 ellenszavazat (Marosi György Csongor, Orosz 

János József, Antalné Tardi Irén, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) és 2 tartózkodás 

(Harsányi István, Képíró Ákos) mellett nem fogadta el a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt, 1 fő (Kanizsay György Béla) nem vett részt a szavazásban) és 

- a módosító javaslatban foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

253/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága nem támogatja Jónás 

Kálmán képviselő módosító javaslatainak elfogadását. 

 

Felelős:  Gazdasági Bizottság elnöke 

Határidő:  2017. december 21. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  

 

254/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja a 2018. évi 

költségvetési rendelettervezet elfogadását. 

 

Felelős:  Gazdasági Bizottság elnöke 

Határidő:  2017. december 21. 

 

5. napirend 

 

Javaslat gyermekvédelmi, egészségügyi rendeletek módosítására. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

Határozat kellene arról, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a védőoltó 

anyag beszerzésével kapcsolatos keretszerződés megkötésére a védőnők, az önkormányzat és a 

gyártó cég között. 

 

Dr. Sóvágó László: 

Bejelentették, hogy alanyi jogon fog járni a védőoltás. 
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Dr. Sléder Tamás: 

Javaslom, hogy most így fogadjuk el a határozati javaslatot és amennyiben megjelenik a 

közlönyben ez a döntés, akkor a rendelet ezen részét hatályon kívül helyezzük.  

A rendeletmódosításhoz kapcsolódóan még három salátarendeletet kellene elfogadni.  

A helyi adókról szóló reklámhordozók vonatkozásában született módosító rendeletben az adó 

mértékének meghatározásánál javasolnánk azt a pontosítást, hogy a 3.§ 2. bekezdés szerinti 

adóalap esetén. 

Hatályon kívül szeretnénk helyezni az 1/2005. (I.20.) számú településrendezési feladatok 

megvalósítását biztosító sajátos jogintézményekről szóló rendeletet. 

Az a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekért 

fizetendő díjakról szóló rendelettel kapcsolatban a kormányhivatal kifogásolta, hogy a 

képviselő-testület felhatalmazás alapján határozta meg a többletfeladatokat, ezért a 2.§ 3. 

bekezdés 3. pontját és az ahhoz kapcsolódó 1. sz. mellékletet kellene hatályon kívül helyezni.  

 

Marosi György Csongor: 

A gyermekvédelmi, egészségügyi rendeletek módosításának javaslatához az alábbi határozati 

javaslatot terjesztem elő: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az 1/2005. (I.20.) 

számú településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézményekről szóló 

rendeletet hatályon kívül helyező rendelettervezet, valamint az alábbi rendeletek módosítására 

alkotott rendelettervezetek elfogadását 

 a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) önkormányzati rendelet,  

 az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2010. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet  

 a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet  

 a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 

eseményekért fizetendő díjakról szóló 16/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelet 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert a védőoltó anyag beszerzésével kapcsolatos 

keretszerződés megkötésére a védőnők, az önkormányzat és a gyártó cég között. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

módosító határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 8 fő vett részt) és - az előterjesztésben és a módosító javaslatokban foglaltak 

alapján - a következő határozatot hozta:  

 

255/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az 1/2005. 

(I.20.) számú településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos 

jogintézményekről szóló rendelet hatályon kívül helyezését, valamint az alábbi rendeletek 

módosítására alkotott rendelettervezetek elfogadását 

 a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe 

tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) önkormányzati 

rendelet,  
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 az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2010. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet  

 a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet  

 a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 

eseményekért fizetendő díjakról szóló 16/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelet  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a védőoltó anyag beszerzésével 

kapcsolatos keretszerződés megkötésére a védőnők, az önkormányzat és a gyártó cég 

között. 

 

Felelős:  Gazdasági Bizottság elnöke 

Határidő:  2017. december 21. 

 

6. napirend 

 

Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére beadott pályázatról. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 
 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  
 

256/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja a 

Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kisgyermek nevelői részére az „EFOP 1.9.9-17 

Még jobb kezekben bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése” elnevezésű pályázatról 

szóló tájékoztatás elfogadását. 

 

Felelős:  Gazdasági Bizottság elnöke 

Határidő:  2017. december 21. 

 

7. napirend 

 

Előterjesztés az Attila u. 16. szám alatti ingatlanrész tulajdonjog rendezésére. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 
 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  
 

257/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy Hajdúszoboszló, Attila utca 16. szám alatti 5523 hrsz-ú 628 m2 nagyságú, 
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lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanban lévő 56/628-ad tulajdoni 

hányad 350.000,-Ft összegű eladási áron történő értékesítéséhez Juhász István, Juhász 

Istvánné és Szabó-Juhász Tünde Andrea részére. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Gazdasági Bizottság elnöke 

Határidő:  2017. december 21. 

 

8. napirend 

 

Előterjesztés a Hőgyes u. 35. szám alatti telek értékesítésére. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 
 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  
 

258/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy Hajdúszoboszló, Hőgyes utca 35. szám alatti 5592 hrsz-ú 1201 m2 nagyságú, 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez Arany Imre részére bruttó 

22.270.000,-Ft összegű vételáron. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Gazdasági Bizottság elnöke 

Határidő:  2017. december 21. 

 

9. napirend 

 

Előterjesztés termőföldek hasznosítására 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 
 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  
 

259/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete öt év bérleti időre 

haszonbérbe meghirdesse az alábbi szántó, nádas művelési ágú ingatlanokat a feltüntetett 

licitálási alapár mellett.  
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Sorszám Hrsz 
Művelési ág, 

min. o. 

Ak 

érték 
Terület (m2) 

Bérleti díj 

Ft/év 

1. 099/2 szántó, 2 67,05   19268 189.690,- 

2. 0243/5 szántó, 2 20,27   5826 76.260,- 

3. 357 nádas 3 25,94  57651 50.000,- 

    gyep (rét) 6 0.80  4216   

        Össz: 61867   

4. 0359/2 nádas 3 0,86   179681 100.000,- 

    rét 0,46   2441   

    kivett: árok 0   15951   

    szántó 4 5,68   3120   

        Össz:  201193   

        bérbeadható: 185242   

 

A haszonbérlet jogát az a pályázó nyeri le, aki a licitáláson a legmagasabb bérleti díjra 

tesz ajánlatot. 

A licitáláson kialakult haszonbérleti díjak  a 2018. évre vonatkoznak, ezt követően a 

bérleti díj minden évben megemelkedik a KSH által hivatalosan az előző évre közzétett 

fogyasztói árindex mértékével. 

Amennyiben a szerződés lejárati ideje előtt bérbeadáson kívül más szándéka van a 

termőföldekkel az Önkormányzatnak, úgy az adott gazdasági év végével felmondja a 

szerződést. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 
 

Felelős:  Gazdasági Bizottság elnöke 

Határidő:  2017. december 21. 
 

10. napirend 
 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás öntözőcső fektetésére 
 

Orosz János József: 

A korábbi előterjesztésben nem volt tisztázva, hogy a hajdúszoboszlói gazdák is használhatják-

e az öntözőcsövet.  
 

Antalné Tardi Irén: 

A hajdúszoboszlói gazdák térítés ellenében férhetnek hozzá az öntözőcsőhöz. 
 

Kovács Károly: 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: a Balmazújvárosi út és a Fogthüy dűlő között a 

határdűlő nagyhegyesi oldalán megy az öntözőcső nyomvonala. Mivel hajdúszoboszlói hrsz-ú 

a dűlőút, ezért kell az önkormányzat hozzájárulása. 
 

Orosz János József: 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: a Keleti-főcsatornán zsiliprendezés folyik, még 

folytatni fogják. 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 
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A Gazdasági Bizottság 8 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  

 

260/2017. (XII.20.) GB határozat  

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását 

adja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában lévő 

hajdúszoboszlói 0536, 0563, 0566 hrsz-ú önkormányzati út területét érintő 

öntözőcső fektetésére irányuló beruházás a Vízkincs Világ Bt. (4022 Debrecen, 

Domokos Márton kert 60/B.) által készített 1/2017. számú tervdokumentációban 

foglaltak szerint megvalósításra kerüljön. 

 a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok 

aláírására. 

 

Felelős:  Gazdasági Bizottság elnöke 

Határidő:  2017. december 21. 

 

11. napirend 

 

Előterjesztés a 0359/2 hrsz-ú ingatlan művelési ág módosításáról, tulajdonosi hozzájárulás 

kiadásáról. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  

 

261/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy  

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy Hajdúszoboszló, külterületén található 0359/2 hrsz-ú ingatlan kivett, árok 

művelési ágú 15951 m2 nagyságú alrészlete megosztásra kerüljön a valóságban használt 

művelési ágnak megfelelően árok és önkormányzati út megnevezésű alrészletként. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület utasítsa a Polgármesteri Hivatalt a szükséges munkarészek 

elkészíttetésére és a Fölhivatalnál történő átvezettetésre, felhatalmazza a Polgármestert a 

szükséges okiratok aláírására.  

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a hajdúszoboszlói 

0361 és 0520 hrsz-ú önkormányzati út, valamint a 0359/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosi jog 

gyakorlója tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 0362/8 hrsz-ú ingatlan villamos-

energia ellátása céljából a Simon László által készített SL 036 2017/É számú tervekben 

foglaltaknak megfelelően a 0520, 0361 és 0359/2 hrsz-ú ingatlanon közcélú 0,4 kV-os 

szabadvezeték, valamint a 0361 hrsz-ú ingatlanon közcélú l kV-os E.ON tulajdonú 

csatlakozó földkábel kerüljön megépítésre.  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok aláírására.  

 

Felelős:  Gazdasági Bizottság elnöke 

Határidő:  2017. december 21. 

 

12. napirend 

 

Előterjesztés a 2A jelű ideiglenes helyi menetrendszerinti autóbusz járat működésével 

kapcsolatosan. 

 

Orosz János József: 

A 2A járat útvonalában módosítás történt. Délután fordított járatban vissza is hozza a járat az 

iskolásokat. ez egy új kezdeményezés, még most kezd beindulni. A menetirányban is volt 

javítani való. Egy járat sem nyereséges. 

 

Nagy László: 

3 járat közlekedik tanítási napokon. Az első 705 órakor indul az autóbusz állomásról. Annyi 

módosítást végeztünk, hogy a Hőforrás utcán bemegyünk a Keleti utcára és vissza a Rákóczi 

utcára. Délben 1420-kor fog közlekedni, mivel 1350-1410 között van az iskolákban vége a 

tanításnak. Változtattunk azon, hogy ne a Hétvezér lakótelepre menjen először ki, hanem az 

iskolákhoz. A harmadik járat visszairányát úgy oldottuk meg, hogy először felvesszük a 

diákokat. A novemberi, decemberi utasszám adatokban csökkenés van a tanítási szünetek miatt. 

 

Orosz János József: 

Arra keressenek már megoldást, hogy ne kelljen számlát írni, legyen helyette menetjegy. 

 

Nagy László: 

Az ÉMKK fedélzeti GPS alapú számítógépei kb. 470 ezer Ft-ba kerülnek, ezért nincs ezeken a 

járatokon ilyen. Helyette egy olyan menetjegy van, melyen törvényi előírás szerint fel kell 

tüntetni, honnan hová utazik. Ha ez a járat a továbbiakban is fog üzemelni, akkor meg fogjuk 

tenni a számítógép beszerzését. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 
 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  
 

262/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy  

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2A jelű helyi 

autóbuszjáratot 2018. évben továbbra is fenntartsa.  

 az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által javasolt 1-4. sz. menetrend 

javaslatok közül a 4. sz. menetrendet változatot támogassa, amelyhez a szükséges 

pénzügyi forrást a 2018. évi városi költségvetésben biztosítsa. 

 a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés 

módosítás aláírására. 
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 felkérje a Jegyzőt tegye meg a szükséges intézkedéseket a döntés időben történő 

közzététele érdekében. 
 

Felelős:  Gazdasági Bizottság elnöke 

Határidő:  2017. december 21. 

 

13. napirend 

 

Előterjesztés e-Mobi töltőállomások telepítésével kapcsolatosan  
 

Orosz János József: 

Azért lett a Huba utca kijelölve, mert nyáron itt a fürdőbe menők itt tudnak parkolni.  
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: az áramért nem kell fizetni, nincs még a töltőre 

vonatkozó központi szabályozás. Ha megszűnik az ingyenesség, akkor fogunk közterület 

foglalási díjat kérni. 

 

Marosi György Csongor: 

Más településeken a zöld rendszámmal ellátott gépjárművek ingyenesen parkolnak. Javaslom 

nézzük meg, hogyan működik máshol ez a rendszer. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 
 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  
 

263/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy  

 az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. előterjesztés szerinti együttműködés 

keretében 2 db elektromos töltőberendezést telepítsen az alábbi meglévő, közterületi 

parkolóhelyeken: 

- Szent Erzsébet utcán a Bródy Sándor utcához legközelebb eső parkolóhely; 

- Huba utcán a repülőtér előtt, a Csaba utcához legközelebb eső parkolóhely. 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2 db parkolóhelyet 

térítésmentesen biztosítsa az NKft. részére mindaddig, amíg a szolgáltatást 

ingyenesen biztosítja a felhasználók részére.  

Amennyiben jogszabály lehetővé teszi a piaci alapon történő szolgáltatás nyújtását az 

NKft. - vagy a mindenkori üzemeltető – számára, úgy köteles a mindenkor hatályos 

közterület-használati díjat megfizetni az Önkormányzat számára.  

A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II. 26.) 

számú rendelet 1.sz. függeléke (díjtáblázat) alapján az egyes létesítményekhez 

szükséges gépjármű várakozóhely közterület használati díja 2017. évben 12.180.-

Ft/db/év. 

 a Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert a bérleti szerződés és hozzájáruló 

nyilatkozat aláírására. 
 

Felelős:  Gazdasági Bizottság elnöke 

Határidő:  2017. december 21. 
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14. napirend 

 

Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatosan 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A szerződés időközben aláírásra kellett, hogy kerüljön, mert a Debreceni Hulladék 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. az alvállalkozói szerződést nem tudta volna megkötni a 

Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel. 2018. januártól továbbra is – de már alvállalkozóként- a 

helyi cég fogja ellátni ezt a tevékenységet. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  

 

264/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja 

 az előterjesztés mellékletét képező, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására 

vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötését 10 év időtartamra – 2027. december 

31. napjáig - a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel. 

 hogy a Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert a Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Szerződés aláírására.  

 

Felelős:  Gazdasági Bizottság elnöke 

Határidő:  2017. december 21. 

  

15. napirend 

 

Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A rendelet szövegében két módosítás szükséges. Az 5.§ 2. bekezdés utolsó mondat utolsó 

sorában az „elsődlegesen” szót törölni kell. A 13. § 5. bekezdésében a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény helyett az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló törvény lesz a mérvadó. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  
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265/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja a reklámok, 

reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelettervezet elfogadását. 

 

Felelős:  Gazdasági Bizottság elnöke 

Határidő:  2017. december 21. 

 

16. napirend 

 

Előterjesztés önkormányzati rendeletek hulladékgazdálkodással kapcsolatos módosításairól 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  

 

266/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja a települési 

szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet és a közterület-

használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) számú rendelet 

módosítására alkotott rendelettervezetek elfogadását. 

 

Felelős:  Gazdasági Bizottság elnöke 

Határidő:  2017. december 21. 

 

A Gazdasági Bizottság elnöke 1534 órától 1539 óráig szünetet rendelet el. 

 

17. napirend 

 

Előterjesztés feladatellátás átadására a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ és a 

Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény között, jogutódlásból eredő feladatok 

teljesítésének ellenőrzésére 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 

 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  

 

267/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az Önkormányzat 

irányítása alá tartozó Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézménynél elvégzett, az 
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intézmények közötti feladatellátás átadásának teljes áttekintése, a jogutódlásból eredő 

feladatok szabályszerű teljesítésének vizsgálatáról és értékeléséről készített jelentést 

elfogadja. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

18. napirend 
 

Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény szabályozottság 

ellenőrzésére 

 

Antalné Tardi Irén: 

Az ellenőrzéskor mindenképp szükséges rendbe tenni az SZMSZ olyan pontjait, melyeknek 

nem voltak tökéletesen leírva és költségvetési vonzatuk is van. 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 
 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  

 

268/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az Önkormányzat 

irányítása alá tartozó Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézménynél elvégzett, a 

számviteli jogszabályok, gazdasági szervezet ügyrendjének, működéséhez kapcsolódó, 

pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések helyi 

szabályozásának, egyéb szabályzatok meglétének ellenőrzésről készített jelentést  

elfogadja. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

19. napirend 

 

Előterjesztés a humán erőforrás gazdálkodás az egyéb foglalkoztatási jogviszonyban 

foglalkoztatottakra vonatkozó ellenőrzésről 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 
 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  
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269/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a humán erőforrás 

gazdálkodás az egyéb foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottakra vonatkozó 

ellenőrzéséről készített jelentést  

elfogadja. 

 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

20. napirend 

 

Előterjesztés emléktábla állítására 

 

Varga Imre: 

Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság azzal a kiegészítéssel támogatta az előterjesztést, hogy 

a múzeum igazgatójának történelmileg hiteles leírását vegye rövidebbre. Elegendő a neve, 

születésének dátuma, státusza  a városban. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 
 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  

 

270/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

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

pontjának felhatalmazása alapján a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) 

önkormányzati rendelet 12. számú mellékletének 11/ÖK és a 12/ÖK összevont 

soráról/terhére 100.000,-Ft-ot különít el a Halasi Fekete Péter hajdúkapitány emlékét 

őrző márványtábla elkészítésére és kihelyezésére. 
 

Felelős:  Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság elnöke 

Határidő:  2017. december 31. 

 

21. napirend 

 

Hajdúszoboszló Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület kérelme 

 

A Gazdasági Bizottság elnöke ismertette a kérelemben foglaltakat. 

 

Máté Lajos: 

A szándékot jónak tartom, de nem értem miért nem lehet ez a rendezvény az önkormányzat 

égisze alatt. 

 

Dr. Sóvágó László: 

Az önkéntességet azért találták ki, hogy az arra  kötelezett szervek támogatását önkéntesek 

kiegészítsék. Az lenne a szép, ha az önkéntesség abban mutatkozna meg, hogy plusz pénzt 

http://www.hajduszoboszlo.eu/Hszob/bizottsag.aspx?biz_id=2
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tudnának erre a célra szedetni. Aki segíteni akar a szegény embereken, az tegyen is úgy, hogy 

az az ő munkájának eredménye legyen és nem mástól kérje el a pénzt. Hangsúlyozni kellene az 

önkormányzat jótékonysági közreműködéseit. A jövőben át kellene szervezni ezt a támogatást.  
 

Kunkliné Dede Erika: 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: nincs a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család 

és Gyermekjóléti Központnak ehhez az összeghez többletforrása. Az önkormányzat, mint 

támogató a szaloncukor tételt biztosítja. Az intézmény részéről lesz jelen az önkormányzat.  
 

Antalné Tardi Irén: 

Ha a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család és Gyermekjóléti Központot bízzuk meg 

azzal, hogy karácsonykor a szegényeket támogassa, akkor ehhez tegyünk költségvetési forrást.  

Én nagyobb támogatási összeget gondolnék és ezzel nagyobb nyilvánosságot az önkormányzat 

támogatói szerepének. 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Gazdasági Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 
 

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

Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Képíró Ákos, Kolozsvári Csaba, 

Szabó Marianna) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a 

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

határozatot hozta:  
 

271/2017. (XII.20.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2017. évi 

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

pontjának felhatalmazása alapján a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (I.19.) 

önkormányzati rendelet 12. számú mellékletének 11/ÖK és a 12/ÖK összevont 

soráról/terhére a 2017. december 23-án az Otthon Üzletház parkolójában megrendezésre 

kerülő ételosztás/adományozással egybekötött -Hajdúszoboszlói Önkéntes Tűzoltó 

Közhasznú Egyesület kérelmére- karácsonyi rendezvényét 82.400.-Ft maradvány 

összeggel támogatja azzal, hogy a támogatási összeget a Hajdúszoboszlói Kistérségi 

Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ számlájára utalandó. Az intézmény a 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat képviseletében a lebonyolításban és a támogatási 

összeg felhasználásáról gondoskodik. 
 

Felelős:  intézményvezető / egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

Határidő:  azonnal, folyamatos 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a Gazdasági Bizottság elnöke 1556 órakor az ülést 

bezárta. 
 

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

december 21-i üléséről készített jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 

 

K.m.f 
 

Marosi György Csongor     Orosz János József 

                    bizottsági elnök                        bizottsági elnök-helyettes 
 

Fehér Adrienn 

 jegyzőkönyvvezető 


