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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, Kanizsay György Béla 

- képviselő, aki nem tagja a bizottságnak: Németi Attila Sándor 

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

Ilona pénzügyi irodavezető-helyettes, Dr. Sléder Tamás igazgatási irodavezető, Szilágyiné 

Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-helyettes, Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális 

irodavezető-helyettes, Szabó László városfejlesztési ügyintéző, Varga Imre humán-

közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

- további meghívottak: Tiba Irma sajtóreferens, Nagy László állomásvezető 

- jegyzőkönyvvezető: Fehér Adrienn 

 

Marosi György Csongor: 

Képíró Ákos és Kolozsvári Csaba jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A jelen lévők 

létszáma alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  A meghívóban szereplő 

előterjesztések elektronikusan kiküldésre kerültek. A Járóbeteg-ellátó centrum kérelmét 

visszavonta. Kanizsay György Béla képviselő kérte az egyéni indítványának napirendre vételét. 

Április hónapban készül egy átfogó tanulmány, mely kapcsolódik a szabadidő központ 

létrehozásával kapcsolatosan. A hivatal álláspontja, hogy ezt a napirendet a párhuzamosság 

elkerülése érdekében most ne tárgyaljuk. 

 

Egyéb hozzászólás és javaslat hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pont 

felvételét. 
 

A Gazdasági Bizottság 2 igen szavazattal (Harsányi István, Kanizsai György Béla) 4 

ellenszavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, Antalné Tardi Irén, Juhász Géza, 

Képíró Ákos) tartózkodás nélkül nem fogadta el a napirendi pont felvételét. (a döntéshozatalban 

6 fő vett részt). 

 

44/2017. (III.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága nem fogadta el a 

multifunkcionális (sport)csarnok létesítésével kapcsolatos képviselői  indítvány 

napirendre vételét. 

 

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

napirendet. 

 

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatokat. (a döntéshozatalban 6 fő 

vett részt). 
 

45/2017. (III.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága elfogadta a napirendi 

javaslatokat. 

 

1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. évi működéséről 

szóló beszámolóhoz. (4. sz. képviselői-testületi anyag) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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2. Előterjesztés főtéren elhelyezendő pannókkal kapcsolatban. (6. sz. képviselői-testületi 

anyag) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

3. Előterjesztés a Dicsőszentmártoni Kökényes Néptáncegyüttes kérésének támogatására. 

(7. sz. képviselői-testületi anyag) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

4. Előterjesztés alapítványok támogatására. (8. sz. képviselői-testületi anyag) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

5. Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására. (9. sz. képviselői-testületi 

anyag) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

6. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosításáról. (10. sz. képviselői-testületi anyag) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

7. Előterjesztés forrás biztosítására közterületek felújítása céljára. (11. sz. képviselői-

testületi anyag) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

8. Előterjesztés intézmény-felújítás céljára történő pénzügyi forrás biztosítására. (12. sz. 

képviselői-testületi anyag) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

9. Előterjesztés az FGSZ Földgázszállító Zrt. támogató felajánlásával kapcsolatosan. (13. 

sz. képviselői-testületi anyag) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

10. Előterjesztés pályázati lehetőségről. (14. sz. képviselői-testületi anyag) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

11. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervéről. 

(15. sz. képviselői-testületi anyag) 

Előadó: igazgatási irodavezető 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 
 

12. Előterjesztés új városrész helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésbe történő 

bevonásával kapcsolatosan 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

13. Előterjesztés a 2017. évi intézmény-felújítási munkák előkészítéséről 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

14. A Debreceni Cicavilág Egyesület kérelme  

Előadó: elnök 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

1. napirend 
 

Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. évi működéséről szóló 

beszámolóhoz 

 

Antalné Tardi Irén: 

Minden intézkedést megtett a cég, amit az önkormányzat a költségtakarékosság és az 

utasigények érdekében megfogalmazott felé. A helyi közlekedés finanszírozása az 

önkormányzatnak közel 19 MFt. 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
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 A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és 

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta:  

 

46/2017. (III.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága megállapítja, hogy  

- az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - Hajdú Volán Közlekedési 

Zártkörű Részvénytársaság jogutódja - a 2013. december 30-án létrejött 

Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségének 2016. évben eleget tett, s 

- a Közszolgáltatási Szerződés vonatkozó előírásaiban foglaltak alapján a 2016. évi 

bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a szokásos mértékű nyereség 

biztosítása érdekében az önkormányzat 5.166,-eFt összegű önkormányzati 

működési támogatást biztosít. A működési támogatás forrása: 4.758,-eFt a 2016. évi 

pénzmaradvány, míg 408,-eFt a 2017. évi városi költségvetés általános tartalék 

kerete. 

- Közszolgáltatási Szerződés vonatkozó előírásaiban foglaltak alapján a bevételekkel 

nem fedezett indokolt költségek, valamint a szokásos mértékű nyereség összege 

2016. évben 19.825,-eFt volt.  
 

Felelős:  - 

Határidő:  - 

 

Az elnök az új városrész helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésbe történő bevonásával 

kapcsolatos előterjesztést előre vette. 

 

2. napirend 

 

Előterjesztés új városrész helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésbe történő 

bevonásával kapcsolatosan 

 

Marosi György Csongor: 

A Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság egy déli járat bevonását is támogatta. 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

A két járat 4 hónapra eső költsége 1,4 M Ft. Egy plusz járat bevezetésének költségre 2 MFt 

tehető. 

 

Antalné Tardi Irén: 

Tekintettel arra, hogy kérdőíves megkeresésre kevesen válaszoltak, megfontolnám a terület 

bekapcsolását ebben az évben. 

 

Orosz János József: 

A kérdőívben feltett kérdés -miszerint igénybe veszik-e a buszközlekedést- nem volt jó, hiszen 

ott még sohasem volt buszközlekedés. A déli járatra szükség van, hogy a reggeli járattal 

eljövőknek ne kelljen estig várni a visszaúttal. A szeptemberi időszakot az iskolakezdés miatt 

kedvező időpontnak tartom a próbajárat beindítására. 

 

Nagy László: 

Kevés konkrét igény volt a válaszadásokban. A szeptemberi időszak azért is jó a kezdésnek, 

mert a bekövetkező téli időjárási viszonyok miatt többen vehetik igénybe a szolgáltatást, 
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bérletet is hajlandóak venni. A járatok bevezetése előtt megállóhelyeket kell létesíteni, a 

táblázás és a forgalmi rend változások is költségekkel járnak.  

 

Marosi György Csongor: 

Elvi döntést kell hoznunk, hogy az iroda a következő testületi ülésre konkrét előterjesztést 

készíthessen. 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Marosi György Csongor kérdésére válaszolva: a járat megszervezéséhez a tartalék keretből, a 

megállóhelyek kialakításához és a forgalmi rend változások költségeihez az útfenntartási 

keretből tudjuk biztosítani a szükséges forrást. További költséget jelent egy új busz beindítása 

és egy plusz dolgozó alkalmazása. 

 

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

 

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

Harsányi István, Juhász Géza, Képíró Ákos, Kanizsay György Béla) ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodás mellett (Antalné Tardi Irén) elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett 

részt) és - az előterjesztésben foglaltak és a kiegészítő javaslatban foglaltak alapján - a 

következő határozatot hozta:  

 

47/2017. (III.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek, az alábbiak elfogadását. A képviselő-testület 

- egyetért a Hétvezér telep elnevezésű városrész helyi menetrendszerinti autóbusz-

közlekedésbe történő bevonásával kísérleti jelleggel, 2017. szeptember 1. és 2017. 

december 31. közötti időszakban 1 reggeli, 1 déli és 1 délután indulási idővel 

tervezve  

- egyetért azzal, hogy a szolgáltató a feladatot 1 db Iveco C50C típusú midibusz 

biztosításával lássa el, a jelenleg rendelkezésre álló autóbuszvezetői állomány 1 

fővel történő bővítésével, a felmerülő indokolt költségek biztosítása mellett. 

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági / 

Gazdasági Bizottsága a Képviselő-testület támogató döntését követően külön 

előterjesztés keretében dönt: 

- a Hétvezér telepen szükségessé váló forgalmi rend módosításról, költségeinek 

biztosításáról; 

- az ideiglenes megállóhelyek előterjesztésben megjelölt helyszíneken történő 

kialakításáról, költségeinek biztosításáról.  

 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. március 23. 

 

3. napirend 

 

Előterjesztés főtéren elhelyezendő pannókkal kapcsolatban 

 

Marosi György Csongor: 

Antalné Tardi Irén képviselő asszony az előterjesztéshez módosító indítványt terjesztett elő, 

mely az ülés előtt került kiosztásra. 

 

A bizottsági elnök ismertette a módosító javaslatot. 
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Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és 

- az előterjesztésben és a módosító javaslatban foglaltak alapján - a következő határozatot hozta: 

 

48/2017. (III.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő –

testületnek a 

 a főtéren elhelyezendő pannókra vonatkozó 1. sz. mellékletben kiadott 

szerződéstervezetet elfogadását. 

 a kivitelezés bruttó díjának a költségvetésben korábban erre a célra elkülönített 

16 M Ft-ban történő meghatározását. 

 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. március 23. 

 

4. napirend 
 

Előterjesztés a Dicsőszentmártoni Kökényes Néptáncegyüttes kérésének támogatására 

 

Marosi György Csongor: 

Antalné Tardi Irén képviselő asszony az előterjesztéshez módosító indítványt terjesztett elő, 

mely az ülés előtt került kiosztásra. 

 

A bizottsági elnök ismertette a módosító javaslatot. 

 

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

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és 

- az előterjesztésben és a módosító javaslatban foglaltak alapján - a következő határozatot hozta: 

 

49/2017. (III.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő –

testületnek, hogy a Dicsőszentmártoni Kökényes Néptáncegyüttes próbatermében a gáz, 

víz, fűtési rendszer felújításához 1.000.000 forinttal járuljon hozzá, mely összeget a 

költségvetési tartalékból biztosítsa. 

 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. március 23. 

 

5. napirend 
 

Előterjesztés alapítványok támogatására 
 

A bizottsági elnök ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Marosi György Csongor: 

A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság a mb. jegyző számára kritikaként felrótta, hogy még 

mindig nincs egységes pályázati rend kialakítva az alapítványok számára. A Turisztikai, 
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Kulturális, Sport Bizottságon elhangzott, hogy a Fekete Borbála Alapítvány évek óta hasznos 

tevékenységet folytat, nagy érdeklődés kiséri a programjait és minden kritériumnak 

megfeleltek. 

 

Varga Imre: 

Az egységes eljárási rend hiányában saját hatáskörben kértem az alapítványoktól, hogy a 

korábbi pályázati rend szerint adják be az igényeiket. Nincs a költségvetésben erre elkülönített 

összeg, nem tudjuk mennyi lesz a várható igények összege, ezért nem tettem javaslatot. A 

Fekete Borbála Alapítványnak a korábbi évhez hasonlóan 200.000 Ft támogatást javaslok. A 

Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány foglalkozásainak megtartására is ezt az összeget 

javaslom, mivel a pályázati eljárásban is 200.000 Ft-ban maximálizáltuk a működési 

költségekre adható támogatást. 

Marosi György Csongor kérdésére válaszolva: az egyszerűsített foglakoztatás alatt azt kell 

érteni, hogy a foglakozások megtartásához szakembert foglalkoztat a tulajdonos. 

 

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

 

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és 

- az előterjesztésben és a javaslatban foglaltak alapján - a következő határozatot hozta: 
 

50/2017. (III.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő –

testületnek, hogy 200.000 Ft összeggel támogassa a Fekete Borbála Alapítvány 2017. évi 

programjait. Az összeg fedezete a költségvetés tartalék kerete.  
 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. március 23. 

 

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és 

- az előterjesztésben és a javaslatban foglaltak alapján - a következő határozatot hozta: 
 

51/2017. (III.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő –

testületnek, hogy 200.000 Ft összeggel támogatja a Hajdúszoboszlói Fazekasházért 

Alapítvány 2017. évi programjait. Az összeg fedezete a költségvetés tartalék kerete. 

 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. március 23. 

6. napirend 
 

Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

A rendelet tervezet egyik aláírójaként tévesen Dr. Vincze Ferenc lett megjelölve, helyette Dr. 

Korpos Szabolcs mb. jegyzőt kell feltüntetni. 
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Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és 

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta: 
 

52/2017. (III.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő –

testületnek a szociális, gyermekvédelmi ellátások módosításáról szóló rendelet tervezet 

elfogadását 

 
Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. március 23. 

 

7. napirend 

 

Előterjesztés pénzügyi forrás biztosításáról 

 

Marosi György Csongor: 

A Luther utcai leállósáv megvalósítására a kormány 200 MFt-os támogatása is megérkezett ezt 

kell kiegészíteni. 

 

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

 

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és 

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta: 
 

53/2017. (III.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő –

testületnek 

 a Luther utcai leállósáv megvalósítására 8.500.000,- Ft pénzügyi forrás biztosítását 

a 2017. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére. 

 az „Adósságkonszolidációban részt nem vett ÖK támogatása 2016.” költséghelyen 

biztosított pénzügyi keretösszeghez - közbeszerzési és hatósági díjak, felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és műszaki ellenőri feladatok ellátásának 

fedezeteként - további 1 MFt keretösszeget biztosítását a 2017. évi költségvetés 

általános tartalék kerete terhére. 

 
Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. március 23. 

 

8. napirend 

 

Előterjesztés forrás biztosítására közterületek felújítása céljára 

 

Marosi György Csongor: 

Az előterjesztésben nem a képviselői keretből megvalósítandó felújításokról van szó, hanem a 

téli időszak során keletkezett balesetveszélyes szakaszok kijavításáról. 
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Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és 

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta: 
 

54/2017. (III.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő –

testületnek a 2017. évi városi költségvetésben a közterületek felújítására 20 MFt összeg 

biztosítását az általános tartalék keret terhére, melynek felhasználásáról a Hivatal 

javaslata alapján külön előterjesztés keretében dönt. 

 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. március 23. 

 

9. napirend 

 

Előterjesztés intézmény-felújítás céljára történő pénzügyi forrás biztosítására. 

 

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

 

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és 

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta: 
 

55/2017. (III.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő –

testületnek 2017. évben 50 MFt összegű forrást biztosítását a fenntartása alá tartozó 

intézmények felújítási munkálatainak elvégzésére a városi költségvetés általános tartalék 

kerete terhére.  

 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. március 23. 

 

10. napirend 

 

Előterjesztés az FGSZ Földgázszállító Zrt. támogató felajánlásával kapcsolatosan 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: 

Nem javasoljuk, hogy a Szent István parkban lévő játszótérhez hozzányúljunk, tekintettel arra, 

hogy az a gyógyhelyfejlesztési pályázat része. Van a városban 2 játszótér, ahol még a régi típusú 

játszóelemek vannak. A Hősök tere 23. mögöttin van egy hinta, melyet nehezen tudtunk 

szabványosítani a hely szűke miatt. A Szilfákalja 20. mögötti játszótéren több elem is van, 

rendezett, felújított állapotban van, szabványos is, de régi típusúak az elemek. Itt kellene 

bővíteni, hely is van rá, új típusú elemek is beépíthetők. A forrás egy nagyobb méretű új 

komplett játszótér létrehozásához nem elegendő. A játszótér beruházáshoz a cég egy avató 

rendezvényt kíván szervezni, ahol akár 60-100 fő is megjelenhet. Feladatunk a sajtó jelenlétén 
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és az óvodás gyermeket részvételének megszervezésén túl az étkezés biztosítása. Polgármester 

Úr ígéretet tett, hogy a keretéből fog támogatást nyújtani a rendezvény szervezési költségeihez. 

 

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

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és 

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta: 
 

56/2017. (III.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága köszönettel fogadja az 

FGSZ Földgázszállító Zrt. 3 millió Ft összegű támogatását, javasolja a képviselő –

testületnek, hogy a támogatást az Önkormányzat játszótér fejlesztésre fordítsa, melynek 

konkrét helyszíne meghatározására felhatalmazza a mb. Jegyzőt a Zrt.-vel történő 

további egyeztetések lefolytatására a mielőbbi megvalósítás érdekében. 

 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. március 23. 

 

11. napirend 
 

Előterjesztés pályázati lehetőségről 
 

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

 

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és 

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta: 
 

57/2017. (III.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek, hogy  

 támogassa a pályázat benyújtását a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és 

az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 

2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.2. 

pont a) és c) pontok szerinti „ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” elnevezésű felhívásra. 

 támogassa a Gábor Áron utca Szent Erzsébet és Pávai Vajna Ferenc utca közötti 

szakaszának előterjesztés szerinti megvalósítását. 

 külön előterjesztés keretében döntsön a pályázat konkrét műszaki tartalmáról, az 

igényelt támogatás és vállalt önerő mértékéről. 

 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. március 23. 

 

12. napirend 

 

Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervéről 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
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A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János József, 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és 

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta: 

 

58/2017. (III.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága javasolja a képviselő-

testületnek a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének - 

az előterjesztés mellékletében rögzített tartalommal – való elfogadását. 

 

Felelős:     bizottsági elnök 

Határidő:   2017. március 23. 

 

13. napirend 

 

Előterjesztés a 2017. évi intézmény-felújítási munkák előkészítéséről 

 

Marosi György Csongor: 

A Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság Németi Attila Sándort jelölte Orosz János József 

képviselőn kívül. Antalné Tardi Irén jelezte, hogy részt venne a bejáráson.  

 

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

 

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és 

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta: 

 

59/2017. (III.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja, hogy az 

intézmény-felújítási munkálatok előkészítése során 2017. április 10-11-én, az 

intézmények helyszíni bejárásán - a felújítási igények megismerése céljából - az alábbi 

bizottsági tagok vegyenek részt: 

 Marosi György Csongor 

 Orosz János József 

 Antalné Tardi Irén 

 Németi Attila Sándor 

 

Felelős:     mb. jegyző 

Határidő:   2017. augusztus 20. 

 

Kunkliné Dede Erika: 

Az év folyamán előfordult, hogy az intézményekben károk keletkeztek (pl. csőtörés). Az volt a 

javaslatom, hogy, hogy kárelhárítási, felújítási költségeket az intézmény felújítási keret terhére 

biztosítsuk. Az intézmény konkrét kérelmet, árajánlatot adott be.  A bizottság a konkrét 

munkálatokat fogadta el. Nem gyorsítaná meg ez az eljárás a folyamatokat? 

 

Marosi György Csongor: 

Meg kellene tudni, mennyit és mire fizetett a biztosító. Az költségek ezzel csökkenthetők. 
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A 2017. évi intézmény-felújítási munkák előkészítéséről szóló előterjesztéssel kapcsolatban az 

alábbi határozati javaslatot indítványozom: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága felkéri a hivatalt, hogy kérjen 

tájékoztatást a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család-és Gyermekjóléti Központtól a 

bekövetkezett csőtörés káreseményre kapott biztosítási összegről. 

 
Az elnök szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és 

- az határozati indítványban foglaltak alapján - a következő határozatot hozta: 

 

60/2017. (III.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága felkéri a hivatalt, hogy 

kérjen tájékoztatást a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család-és Gyermekjóléti 

Központtól a bekövetkezett csőtörés káreseményre kapott biztosítási összegről. 
 

Felelős:     mb. jegyző 

Határidő:   2017. április 20. 

 

14. napirend 

 

A Debreceni Cicavilág Egyesület kérelme 

 

Marosi György Csongor: 

A kérelem a mb. Jegyző Úr javaslata alapján került most a bizottság elé. A szervezet debreceni 

székhelyű, ezért mert nem felelt meg a pályázati kiírásnak. viszont a tevékenysége 

Hajdúszoboszlóra is kiterjed, és fontos. A gazdátlan macskák oltásával, ivartalanításával, 

túlszaporodásuk megakadályozásával foglalkoznak. Erre is kérték a támogatást. Hasonlóan a 

Hajdúszoboszlói Kutyabarátok Egyesületéhez itt is 100.000 Ft támogatást javaslok. 

 

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

 

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot (a döntéshozatalban 6 fő vett részt) és 

- az előterjesztésben foglaltak alapján - a következő határozatot hozta: 

 

61/2017. (III.22.) GB határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az önkormányzat 2017. 

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

pontjának felhatalmazása alapján 100.000 Ft támogatást nyújt a Debreceni Cicavilág 

Egyesület részére a gazdátlan macskák oltására, ivartalanítására a 2017. évi költségvetés 

12. számú melléklet 12/ÖK Civil szervezetek és intézmények támogatása sorának terhére. 

 

Felelős:     elnök 

Határidő:   2017. május 21. 
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Marosi György Csongor bizottsági elnök 1442 órakor az ülést bezárta. 

 

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

23-i üléséről készített jegyzőkönyv mellékletét képezik. 

 

K.m.f 

 

 

Marosi György Csongor     Orosz János József 

                    bizottsági elnök                       bizottsági elnök helyettes 

 

Fehér Adrienn 

 jegyzőkönyvvezető  

 


