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

 

Ügyiratszám: 17510-1/2017                                                                     

 

Jóváhagyta: 

 

                                                          ---------------------------- 
                                                        Lőrincz László 

                                                                      gazdasági irodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
 

Gazdasági Bizottsága és Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága  

 

 2017. szeptember 6-án 1402 órakor kezdődő  

 

együttes nyílt üléséről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

2 

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

 

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint 

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

István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna  

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

Sándor, Majoros Petronella, Máté Lajos, Árva Gergő, Kovács Károly 

- képviselők (egyik bizottságnak sem tagja): Jónás Kálmán 

- 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, Kunkliné Dede Erika egészségügyi, 

szociális irodavezető-helyettes, Szab László közszolgáltatás szervező, 

- további résztvevő: Czeglédi Gyula Hungarospa Zrt. vezérigazgató, Nyéki István 

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. ügyvezető igazgató, Kocsis Tibor 

EMKK Zrt. közszolgáltatási igazgató, Nagy László forgalmi üzemvezető, Csiki Béla HSE 

ügyvezető, Dr. Bihari-Horváth László múzeumigazgató 

- jegyzőkönyvvezető: Fehér Adrienn 

 

Marosi György Csongor: 

Az összevont ülést az indokolja, hogy a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság elnöke 

betegség miatt nem tud részt venni az ülésen. Német Attila Sándor kérte meg, hogy a bizottsági 

döntéseket tolmácsolja a képviselő-testületi ülésen. A Gazdasági Bizottságból Képíró Ákos 

jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A 

Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatosan egy plusz napirendi pont került kiküldésre. A Dr. 

Vincze Ferenc nyugalmazott jegyző egy szóbeli kérelemmel fordult a bizottsághoz, hogy a nyár 

folyamán városunkba látogatott csángó és a Dicsőszentmártonból érkező gyermekek ellátására 

a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár részére támogatást biztosítsunk. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

Az egyedi lakóingatlanok energetikai korszerűsítésének támogatására megalkotott pontozási 

rendszert javítani szükséges. Javaslom a szabályzat módosítás napirendre vételét. 

 

Az elnök szavazásra bocsátotta plusz előterjesztések napirendre vételét. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztések napirendre vételét (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt). 

 

167/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a Bursa 

Hungarica pályázattal kapcsolatos előterjesztés, az egyedi lakóingatlanok energetikai 

korszerűsítésének támogatása szabályzatmódosítás és a Kovács Máté Művelődési 

Központ és Könyvtár kérelmének 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, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 
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ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatokat. (a döntéshozatalban 7 fő 

vett részt). 

 

168/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a napirendi 

javaslatokat. 

A képviselő-testület 2017. szeptember 7-i ülés anyagának véleményezése: 

1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2017. évi üzleti tervének 

módosítására. (1. sz. képviselő-testületi napirend)  

Előadó: vezérigazgató 

2. Előterjesztés önkormányzati bérlakások szanálásáról és a telek értékesítésére történők 

kijelöléséről. (2. sz. Képviselő testületi napirend)  

Előadó: VgNZrt. vezérigazgató 

3. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogáról történő lemondásért fizetendő 

pénzbeli térítésről (3. sz. képviselő-testületi napirend)  

Előadó: VgNZrt. vezérigazgató 

4. Előterjesztés Dr. Székelyné Dr. Bereczki Beáta I. számú háziorvosi körzet ellátó 

orvosának kérelmére. (6. sz. képviselő-testületi napirend)  

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes  

5. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum pótelőirányzat iránti kérelmével kapcsolatosan. 

(7. sz. képviselő-testületi napirend)  

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  

6. Előterjesztés a 0333 hrsz-ú önkormányzati út értékesítéséről. (8. sz. képviselő-testületi 

napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

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

szükséges nyilatkozat módosításáról. (9. sz. képviselő-testületi napirend)  

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  

8. Előterjesztés víziközmű vagyon 2018-2032 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési 

tervének meghatározására. (10. sz. képviselő-testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  

9. Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázat 

megvalósításával kapcsolatosan. (11. sz. képviselő-testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  

10. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosítására – fakivágási keret megemelése céljából. (12. 

sz. képviselő-testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  

11. Előterjesztés belterületi utak fenntartása keret megemeléséről. (13. sz. képviselő-

testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  

12. Előterjesztés a Duna zugban található közkifolyó megszüntetésére érkezett kérelemről. 

(14. sz. képviselő-testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

13. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

való csatlakozásra 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

 

14. Előterjesztés a Bocskai Sporttelepen lelátó felújításához pénzügyi forrás biztosításáról.  

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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15. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2017. I. félévi 

működéséről. 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

16. Előterjesztés Kovács Máté utca forgalmi rend módosításáról. 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

17. Előterjesztés Liget Óvoda tornatermében álmennyezet kivitelezésére. 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

18. Előterjesztés egyedi lakóingatlanok energetikai korszerűsítésének támogatása 

szabályzat módosítására 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

19. Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár támogatási kérelme 

Előadó: elnök 

 

1. napirend 
 

Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2017. évi üzleti tervének módosítására 

 

Marosi György Csongor: 

Az idei év is sikeresnek mondható, a Hungarospa Zrt. lett az év fürdője, melyhez gratulálok. 

 

Czeglédi Gyula: 

Sok munka áll mögötte. Az év első felében a Kiváló Wellness Fürdője címet is megkaptuk. Az 

igények a minőségi szolgáltatások felé tolódnak el. A jövőbeli fejlesztések is a minőségi 

fejlesztéseket szolgálják. Az augusztusi adatok tovább erősítik a cég eredményének 

növekedését. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, 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:  

 

169/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2017. évi üzleti terv módosításának 

elfogadását. 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. szeptember 7. 

 

2. napirend 

 

Előterjesztés önkormányzati bérlakások szanálásáról és a telek értékesítésére történők 

kijelöléséről 

 

Nyéki István: 

Az előterjesztés illeszkedik a korábban meghatározott lakáskoncepcióba, miszerint azok a z 

önkormányzati lakások, amelyek emberi tartózkodásra alkalmatlanok, komfort nélküliek és 

gazdaságosan nem lehet felújíthatók, kerüljenek szanálásra. Az ingatlanon 3 lakás van, 
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egyikben sem laknak. A telek 3 hrsz-ú telek, melyből 2-nek nincs közterületi kapcsolata, ezért 

javasoljuk, hogy az épületek lebontása után a három telek kerüljön egyesítésre. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A szakbizottság támogatta a határozati javaslatot. A hosszútávú hasznosításról majd 

gondolkodni kell. Az a gond, hogy a telkek egyesítésével egy „L” alakú telek jön létre. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, 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:  

 

170/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint a Rákóczi u. 70. sz. (hrsz: 6000) ingatlan 

tulajdonosa  

 hozzájáruljon az épület elbontásához.  

 a bontáshoz szükséges engedélyek beszerzésével és a bontás lebonyolításával 

megmegbízza a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt-t.  

 a felmerülő költségeket a költségvetés tartalékának terhére biztosítsa. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. szeptember 7. 

 

3. napirend 

 

Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogáról történő lemondásért fizetendő 

pénzbeli térítésről 

 

Nyéki István: 

A bérlő hajlandó térítés ellenében lemondani bérleti jogáról. Az ingatlan rossz állapotú, a 

Bíróság mögötti nyeles telken helyezkedik el. A telek a belvárosi elhelyezkedés miatt 

értékesíthető, szomszédos telkek megvásárlásával és összevonásával hasznosítható. A lelépési 

díj megfizetésével a bérlő a továbbiakban nem léphet fel olyan igénnyel, hogy a lakhatási 

gondjainak megoldásában segítsünk. a jelenlegi rendelet nem határozza meg a fizetendő 

összeget. A javasolt összeg a szakértő által meghatározott ingatlanérték 22 %-a. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A szakbizottság támogatta. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, 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:  
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171/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy a 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, Hell Sándornak (1964. 04. 05., an.: Szerepi 

Mária, lakcím: 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 3. sz.) a 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy 

P. u. 3. sz. alatti lakásra fennálló határozatlan idejű bérleti szerződéséről történő 

lemondásért 1.800.000 Ft pénzbeli térítést fizessen. Hell Sándor tudomásul veszi, hogy a 

pénzbeli térítés elfogadásával a határozatlan idejű bérleti szerződése megszűnik, további 

követelése nincs. A pénzbeli térítést a költségvetés tartalékának terhére kell biztosítani.  

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. szeptember 7. 

 

4. napirend 

 

Előterjesztés Dr. Székelyné Dr. Bereczki Beáta I. számú háziorvosi körzet ellátó 

orvosának kérelmére. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Az egészségügyi szolgáltató változott, illetve az ügyvezetője 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, 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:  

 

172/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. számú felnőtt 

háziorvosi körzet egészségügyi feladat-ellátási szerződését felülvizsgálta és az átvezetett 

módosításokkal elfogadja. Ezzel egyidejűleg a SANIS-MED Háziorvosi és Fogorvosi 

Szolgáltató Betéti Társasággal, mint megbízottal fennálló 2013. március 21-én a 26/2013. 

(III.21.) Kt. határozattal elfogadott feladat-ellátási szerződés hatályát veszti.  

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. szeptember 7. 

 

5. napirend 

 

Előterjesztés a Bocskai István Múzeum pótelőirányzat iránti kérelmével kapcsolatosan. 

 

Marosi György Csongor: 

A szakbizottság egyhangúan elfogadta a pótelőirányzat biztosítását. Ez az összeg a szeptemberi, 

októberi és a novemberi béreket érinti, mert a decemberi a pályázatból már elszámolható. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 
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ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot (a döntéshozatalban 7 fő 

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

 

173/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bocskai István Múzeum 

részére 1 fő 2017. szeptember és december között megbízási szerződéssel történő 

foglalkoztatására 1 millió Ft pótelőirányzatot biztosítson. A pótelőirányzat forrása a város 

költségvetésének „Beruházások, felújítások, pályázatok, tartalék” kerete. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. szeptember 7. 

 

6. napirend 

 

Előterjesztés a 0333 hrsz-ú önkormányzati út értékesítéséről. 

 

Lőrincz László: 

Amennyiben Pozitív döntés születik, jól látható hogy egy hosszadalmas folyamat indul el. 

 

Marosi György Csongor: 

Alpolgármester Úr kérése, hogy a Széchenyi utcánál található egy út, melyet az önkormányzati 

használt útként, de felmondta a szerződést. Azóta is rendezetlen ennek a területnek a 

problematikája. A főépítésszel meg kellene nézetni, hogy mi lenne, ha kivennénk az 

önkormányzati utak közül és értékesítendő önkormányzati ingatlanná válna. Az ott lakók 

jelezték, hogy nem szeretnének ide átmenő forgalmat. 

 

Antalné Tardi Irén: 

A lakókkal történt egyeztetés alapján megállapításra került, hogy nem az értékesítést, hanem a 

más célú hasznosítást kellene előkészíteni. Egy kisebb játszóteret lehetne oda elhelyezni. 

 

Kovács Károly: 

Meg kellene kérdezni a földtulajdonosokat a dűlőút használatáról. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Harsányi István, 

Juhász Géza, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat nélkül 

és 1 tartózkodás (Antalné Tardi Irén) mellett elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

174/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy  

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben 

hozzájárulását adja a hajdúszoboszlói 0333 hrsz-ú, 5578 m2 területű, 

önkormányzati út megnevezésű ingatlan értékesítéséhez Katona Imre részére.  

 A Képviselő-testület utasítsa a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ingatlan 

értékesítésének előkészítése érdekében kérelmezze a Közlekedési Felügyeletnél az 

önkormányzati út közforgalom elől el nem zárt magánúttá történő átminősítését, 

a hatóság által hozott határozat alapján a szükséges rendeletmódosítást készítse 
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elő, illetve ingatlanforgalmi szakértőt kérjen fel a forgalmi érték megállapítására. 

Az önkormányzati út átminősítési eljárása során felmerült összes költség a 

kérelmezőt terheli. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. szeptember 7. 

 

7. napirend 

 

Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez 

szükséges nyilatkozat módosításáról. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, 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:  

 

175/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2017.(VI.15.) 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 18.664.000,- 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. szeptember 7. 

 

8. napirend 

 

Előterjesztés víziközmű vagyon 2018-2032 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési 

tervének meghatározására. 

 

Lőrincz László: 

A víztorony szigetelés nagyon indokolt, mert az ivóvíz ellátás biztosítása eze a létesítményen 

múlik. 
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Kanizsay György Béla: 

Nyéki István volt Közüzemi Kft. igazgatójával történt egyeztetés után megtudtam, hogy van 

lehetőség a Szováti útig meglévő vízcsonk átvezetésére a sínpálya átépítés során, ha a MÁV 

hozzájárul. A vasútfejlesztés projektmenedzsere elmondta, hogy ez a munkavégzés 

beintegrálható a tevékenységükbe. Így az első lépéseket megtehetnénk a dűlők ivóvízzel való 

ellátására. Van-e lehetőség ezeknek a költségeknek a beépítésére? 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Már zajlik a kivitelező cég tervezőjével az egyeztetés. Be fogják tervezni a dokumentációba és 

az állami kivitelezés részeként fog megvalósulni a védőcső lefektetése. 

A fejlesztésekre próbálunk pályázati forrást előteremteni nem sok sikerrel. A víztorony 

esetében nem halasztható tovább a probléma, ezért megpróbálom a 2018. évi költségvetésbe 

betervezni a költségeket. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, 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:  

 

176/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy  

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 

mellékletét képező, 2018-2032. évekre szóló, az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és 

tisztítás (vízmű-rendszer kódjai: 11-05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) 

Gördülő Fejlesztési Tervét – beruházások - elfogadja. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, egyben 

felhatalmazza a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató  

Zrt-t a terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak történő 

benyújtására jóváhagyás végett. 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 

mellékletét képező, 2018-20312 évekre szóló, az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és 

tisztítás (vízmű-rendszer kódjai: 11-05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) 

Gördülő Fejlesztési Tervét – felújítások, pótlások – elfogadja. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Zrt-t –mint a terv 

benyújtásáért felelőst - a terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatalnak történő benyújtására jóváhagyás végett. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. szeptember 7. 

 

9. napirend 

 

Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázat 

megvalósításával kapcsolatosan. 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A pályázati feltételeknek próbálunk tartalmilag megfelelni.  

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: korábban már döntött erről a forrásról a testület, csak 

más formát kell adni a határozatnak. 
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Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, 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:  

 

177/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy  

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2016. (VII.07.) 

számú határozatát az alábbiak szerint egészítse ki: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a TOP-

3.1.1-15 azonosító számú, a Területi Operatív Program keretében benyújtott 

„Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című TOP-3.1.1-15-HB1-2016-

00007 azonosító számú pályázat megvalósítását 457.913.475,- Ft összegű teljes 

költséggel - 427.913.475,-Ft összegű elszámolható költséggel és megítélt támogatás 

mellett – 30 M Ft pénzügyi saját forrás biztosítását a 2017. évi költségvetés 1. sz. 

melléklet tartalékok, pályázati tartalékok terhére.  
 

A projekt megvalósítási helyszíneinek címe és helyrajzi számai: 

Helység Közterület Helyrajzi szám 

Hajdúszoboszló Külterület (útburkolat, ingatlan) 02, 0640/3 

Hajdúszoboszló Dózsa György út, Puskin utca 892 

Hajdúszoboszló Dózsa György út, Puskin utca 896 

Hajdúszoboszló Rákóczi utca 897 

Hajdúszoboszló Erzsébet utca 973/3 

Hajdúszoboszló Erzsébet utca 973/4 

Hajdúszoboszló Erzsébet utca 973/5 

Hajdúszoboszló Belterület (Ady Endre utca – 

járda) 

1274 

Hajdúszoboszló Belterület (Ady Endre utca – 

járda) 

1276 

Hajdúszoboszló Kenézy utca 1590 

Hajdúszoboszló Kálvin tér 2292 

Hajdúszoboszló Gönczy Pál utca 2294 

Hajdúszoboszló Hősök tere 2471/1 

Hajdúszoboszló Tessedik Sámuel 3314 

Hajdúszoboszló Ipartelep 3337/13 

Hajdúszoboszló Fürdő utca 3520 

Hajdúszoboszló Debreceni út (MOL) 3530/2 

Hajdúszoboszló Debreceni út, ingatlanok 3534/1 

Hajdúszoboszló Debreceni út, ingatlanok 3534/2 

Hajdúszoboszló Debreceni út, ingatlanok 3534/3 

Hajdúszoboszló Debreceni út (járda, útburkolat) 3534/5 

Hajdúszoboszló Debreceni út (járda, útburkolat) 3535 

Hajdúszoboszló Debreceni út (járda, útburkolat) 3536 

Hajdúszoboszló Szilfákalja 3537 

Hajdúszoboszló Dózsa György út, Puskin utca 5805 

Hajdúszoboszló Hősök tere 5806 
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Hajdúszoboszló Dózsa György út 6155/1 

Hajdúszoboszló Dózsa György út 6208 

Hajdúszoboszló Bajcsy-Zsilinszky utca 6238 

Hajdúszoboszló Belterület 6156/1 

 

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

módosításának előkészítésére és előterjesztésére. 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2017. (VI.15.) 

számú határozatát az alábbiak szerint egészítse ki: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Területi Operatív 

Program keretében benyújtott „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” 

című TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosító számú pályázat megvalósításához 

szükséges ingatlanszerzésre és telekalakításra elkülönített 18 M Ft összegből  9,4529 

MFt az önerő mértéke - 8,5471 MFt támogatás mellett – mely a 117/2017. (VI.15.) 

számú határozatban rögzített mindösszesen 30 Mft összegű saját forráson belül, de 

külön költségvetési soron biztosítja.   

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

módosításának előkészítésére és előterjesztésére. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. szeptember 7. 

 

10. napirend 
 

Előterjesztés pénzügyi forrás biztosítására – fakivágási keret megemelése céljából. 

 

Máté Lajos: 

A viharok miatt sok fát kellett kivágni, melyeket célszerű lenne pótolni. Módosító indítványként 

javaslom a keret megemelését. 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Ha van ilyen szándék, akkor azt jelezni kell. 2-3 millió Ft elég lenne a fapótlásra. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) 

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

vett részt) és - az előterjesztésben és a módosító javaslatban foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

178/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága  

 támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

2017. évi városi költségvetés fakivágási-pótlási keretének 5 millió Ft-tal megemelje 

a 2017. évi városi költségvetés tartalékkerete terhére.  

 javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a viharkár miatt kivágásra szorult fák 

helyén a fapótlásokat is végezze el a megemelt fakivágási keretből. 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. szeptember 7. 
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11. napirend 

 

Előterjesztés belterületi utak fenntartása keret megemeléséről. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, 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:  

 

179/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 2017. évi városi költségvetés belterületi utak 

fenntartási keretét 3 millió Ft-tal megemelje a 2017. évi városi költségvetés tartalékkerete 

terhére. 

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. szeptember 7. 

 

12. napirend 

 

Előterjesztés a Duna zugban található közkifolyó megszüntetésére érkezett kérelemről 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, 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:  

 

180/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága egyetért azzal, hogy 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa a Duna zugban 

található közterületi közkifolyó kizárását a vezetékes ivóvíz hálózatról mindaddig, míg az 

Önkormányzatnak közkifolyó biztosítási kötelezettsége nem lép fel újból az érintett 

területen.  

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. szeptember 7. 

 

13. napirend 

 

Előterjesztés a Bocskai Sporttelepen lelátó felújításához pénzügyi forrás biztosításáról. 

 

Az elnök ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Harsányi István, 

Juhász Géza, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat nélkül 
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és 1 tartózkodás (Antalné Tardi Irén) mellett elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  
 

181/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja a HSE 

kérelmét, a Bocskai sporttelep lelátó felújításhoz – tervezés és műszaki ellenőrzés – bruttó 

1.097.000,-Ft összeget biztosít a 2017. évi intézményfelújítási költségvetés kerete terhére. 
 

Felelős:  mb. jegyző, HSE elnök 

Határidő:  a kivitelezés üteme szerint 

 

14. napirend 
 

Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2017. I. félévi működéséről 
 

Kocsis Tibor: 

Kiemelném, hogy az első félévben utasszám és bevételcsökkenés volt közel 200 eFt értékben. 

A kihasználatlan járatok csökkentése miatt a futásteljesítmény is csökkent. Az árbevétel 

csökkenéssel a támogatás volumene is csökkent közel 1,5 millió Ft-al. 
 

Árva Gergő: 

A vasúti pályafelújításokhoz kapcsolódó menetrendi változásokhoz mennyire igazodik a 

buszközlekedés menetrendje? 
 

Kocsis Tibor: 

A menetrendi változásokról a hirdetményeket megkapjuk, melyekhez igazodunk. A vonatpótló 

járatokat döntően külsős cég végzi. November, december hónapban 1-1 hét lesz a mi 

feladatunk. A helyi közlekedésre közszolgáltatási szerződés van érvényben, csak 

szerződésmódosítással lehet változtatni. 
 

Antalné Tardi Irén: 

ebben az átmeneti időszakban nem biztos, hogy pontosan meg lehet fogalmazni a menetidőt. 
 

Nagy László: 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy az új menetrendbe bevont Hétvezér lakótelep járatán hétfőn 

2, kedden 3, szerdán: 8 fő volt. A polgármesteri hivatalt folyamatosan fogom tájékoztatni az 

utasszámról. A MÁV az idén 27-szer változtatta a menetrendjét. 
 

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

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, 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:  
 

182/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az Észak-

magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város területén 2017. I. 

félévben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás tájékoztatójában foglaltakat 

tudomásul veszi. 

 

Felelős:  mb. jegyző 

Határidő:  azonnal 
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15. napirend 

 

Előterjesztés Kovács Máté utca forgalmi rend módosításáról. 

 

Marosi György Csongor: 

Egy utcában lakó kérvényezte. Annyi kérdés merült fel bennem, hogy az utcában lévő 

építkezéshez a közlekedést meg tudják-e majd oldani. 

 

Kovács Károly: 

Az utca többi lakóinak is meg kellene tudni a véleményét. 

 

Szabó László: 

A két sarki ingatlannak vannak megközelítési lehetőségei. Középen van egy ingatlan, 

valószínűleg ő kérelmezte a lezárást. 

 

A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Harsányi István, 

Juhász Géza, Kanizsay György Béla, Kolozsvári Csaba, Szabó Marianna) ellenszavazat nélkül 

és 1 tartózkodás (Antalné Tardi Irén) mellett elfogadta a határozati javaslatot (a 

döntéshozatalban 7 fő vett részt) és - az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő 

határozatot hozta:  

 

183/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja a Kovács 

Máté utca Móricz Zsigmond felőli végének oszlopokkal (2db) történő lezárását, és a 

„Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblák beszedését és 1 db „Zsákutca kerékpáros 

továbbhaladási lehetőséggel” jelzőtábla kihelyezését. A kihelyezéséhez szükséges 

pénzügyi forrást a városi költségvetés Belterületi utak fenntartása pénzügyi keret terhére 

biztosítja. 

 

Felelős:  mb. jegyző, VG NZrt. vezérigazgató 

Határidő:  2017. október 15. 

 

16. napirend 

 

Előterjesztés Liget Óvoda tornatermében álmennyezet kivitelezésére. 

 

Marosi György Csongor: 

A nyári esőzések folyamán leszakadt az óvoda mennyezete. A kivitelezést nem lehetett 

halasztani, ezért a hivatal megrendelte. Ezt kell utólag jóváhagyni. 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A határozati javaslatot ki kell egészíteni a költséggel, bruttó 1.489.053 Ft összegben. A 

felújítási keretből így bruttó 847.526 Ft fog maradni. 

Antalné Tardi Irén kérdésére válaszolva: a Bocskai Sporttelepen lelátó felújításához szükséges 

összeg már levonásra került, így maradt ennyi. 

Kanizsay György Béla kérdésére válaszolva: a tetőfelújítás része volt az eredeti felhívásnak. 

Akkor még csak a vizesedés volt látható, a vakolat a szerződéskötés és a munkálatok 

megkezdése után szakadt le. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
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A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, 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:  

 

184/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az 

előterjesztés szerinti felújítási munkálatok megvalósítását a 2017. évi intézményfelújítási 

költségvetési keret terhére 1.489.053 Ft összegben. 

  

Felelős:  mb. jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

17. napirend 

 

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

csatlakozásra 

 

Kunkliné Dede Erika: 

Október 2-ig be kell nyújtani a csatlakozási szándékot. 

 

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

 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, 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:  

 

185/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához és a Bursa 

Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (a 

továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) csatlakozzon és felhatalmazza a polgármestert a 

pályázati rendszerhez való csatlakozási nyilatkozat és az ezzel összefüggő dokumentumok 

aláírásával.  

 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. szeptember 7. 

 

Az elnök 1455 órától 1457 óráig szünetet rendelt el. 

 

18. napirend 

 

Előterjesztés egyedi lakóingatlanok energetikai korszerűsítésének támogatása szabályzat 

módosítására 

 

Kunkliné Dede Erika: 

A szabályzat 7. pontja pontrendszerhez kapcsolja a döntéseket. A 7. pont b pontjában van egy 

elírás, 8-14 szerepel. A helyes 6-15, hisz a c) pontban 6 alatti az a) pontban 16-20 szerepel. 
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Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, 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:  
 

186/2017. (IX.06.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja az egyedi 

lakóingatlanok energetikai korszerűsítésének támogatása szabályzat módosítását. 
 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

19. napirend 
 

Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár támogatási kérelme 
 

Marosi György Csongor: 

Nyáron csángó gyermekek és művészek léptek fel városunkban és Dicsőszentmártonból 

érkeznek majd fellépők hozzánk. A Nyugalmazott Jegyző kérése volt, hogy a művelődési 

központ finanszírozza a költségeiket, melyet a gazdasági bizottság támogasson. Mivel a város 

hírnevét öregbítik, támogatandónak vélem. 
 

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

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal (Marosi György Csongor elnök, Antalné Tardi Irén, 

Harsányi István, Juhász Géza, Kanizsay György Béla, 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:  
 

187/2017. (IX.06.) 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 400.000 Ft támogatást nyújt a Kovács Máté Művelődési Központ és 

Könyvtár részére a testvérvárosi kapcsolatok ápolására 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. 

(I.19.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének 12/ÖK Civil szervezetek és 

intézmények támogatása sorának terhére. 
 

Felelős:  elnök 

Határidő:  2017. szeptember 21. 
 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában a bizottsági elnök 1500 órakor az ülést bezárta. 
 

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

szeptember 7-i üléséről készített jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 
 

K.m.f 
 

Marosi György Csongor     Kanizsay György Béla 

                    bizottsági elnök                                 bizottsági tag 

Fehér Adrienn 

 jegyzőkönyvvezető 


