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Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

2016. május 31 - én 9.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről   

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Orosz János, Marosi György Csongor, 

Harsányi István, Németi Attila Sándor, Kovács Károly, Árva Gergő 

Meghívottak: Antalné Tardi Irén – képviselő, Szilágyiné Pál Gyöngyi – városfejlesztési 

irodavezető helyettes, Lőrincz László – irodavezető főkönyvelő 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Edit 
Orosz János/VMB elnök: Köszönti a VM és a GB tagjait, a hivatal munkatársait a két bizottság 

együttes ülésén. Megállapítja, hogy a VMB határozatképes, 9 tagból 6 bizottsági tag van jelen az 

ülésen. Van e valakinek a kiküldött napirendi pontokon kívül napirendi javaslata? Nincs. Kéri, 

hogy kézfeltartással szavazzanak a meghívóban kiküldött napirendi javaslatokról. 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

67/2016. (V.31.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 

2016. május 31- ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

Napirendi pontok: 

1) Előterjesztés intézmények 2016. évi felújítási munkálataival kapcsolatosan 
Előadó: városfejlesztési irodavezető helyettes 

2) Bejelentések, tájékoztatások 
 

Napirendi pontok megtárgyalása: 

1) Előterjesztés intézmények 2016. évi felújítási munkálataival kapcsolatosan  
 

Marosi György Csongor/GB elnök, VMB tag: Az előterjesztéshez kapcsolódóan megjegyzi, hogy 

az intézményelújításra elkülönített 100 millió Ft – ból 94.165.187 Ft – ig költenek az 

intézmények állapotának felújítására, a hiányzó 5,8 millió Ft – ból pedig tartalék keretet hoztak 

létre, az azonnali, vis major esetek orvoslására.   

Kanizsay György Béla/képviselő: A Városi Sportház felújítására 22 millió Ft van elkülönítve 

vizesblokk és tetőjavítási munkákra. (1.sz. melléklet 8 oldal) Indokolatlannak tartja, hogy ekkora 

összegben a Sportház vizesblokkjának felújítására költsön a város.  

Javaslata, hogy ebből az összegből inkább az alsófokú oktatási intézmények vizesblokkjai 

kerüljenek felújításra, hiszen az óvodáskorú gyermekek életvitelszerűen használják ezeket a 

helyiségeket. 

Orosz János/VMB elnök: A Városi Sportház vizesblokkjai olyan állapotban vannak, hogy nem 

méltók sem a városi, sem pedig a vendég sportolók igényes ellátásához! A vizesblokkok és 

kiszolgáló helyiségeinek felújítása évek óta húzódó probléma, amit most 2016 évben tudnánk 

megoldani. A tetőfelújításra a beázás miatt van szükség. A keretösszeg felhasználásából 
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egyébként az óvodákat az előző évekhez képest jóval nagyobb mértékben támogatták pl: 

csoportszobák és vizesblokkok felújításával.  

Dr. Sóvágó László/polgármester: Mi történik azokkal az igényekkel amelyekre nem érkezett 

egyáltalán árajánlat?  

Marosi György Csongor/GB elnök, VMB tag: A karbantartási keret terhére tudják elvégeztetni 

megcsináltatni a munkákat az intézményvezetők pl: ajtócserék. 

Lőrincz László/irodavezető főkönyvelő: Kizárólag kis horderejű munkákra nem érkezett be 

egyébként árajánlat, mert a vállalkozóknak nem éri meg levonulnia.  

Antalné Tardi Irén/GB tag: Úgy gondolja, hogy a veszélyt jelentő, vagy a nagyon fontosnak ítélt 

munkákra pénzt kell tartalékolni és ki kell választani a vállalkozót, aki el is végzi a munkákat.  Ha 

nem elég a karbantartási keret, akkor ezekre a célokra keretet kell emelni.  

Ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódóan megjegyzi, hogy a Bocskai utca 12. szám alatti szekérszín 

felújítására sem érkezett árajánlat, de a színt életveszélyesnek tartja – nemcsak a múzeumba 

látogatók számára, hanem a szomszéd ingatlan tulajdonos számra is. 

Marosi György Csongor/GB elnök, VMB tag: Természetesen sok olyan munka van, amire költeni 

lehetne, de egy rangsort kell itt is beállítani, egy fontossági sorrendet.  

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs a Bizottság tagjainak további kérdése, hozzászólása 

a szavazás következik. Kéri, a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja az előterjesztést és annak 

határozati javaslatát a mellékleteivel együtt, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot és az alábbi határozatot hozta:  

68/2016. (V.31.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja az 

előterjesztés melléklete szerinti felújítási munkálatok megvalósítását a 2016. évi városi 

költségvetés intézmény-felújítási kerete terhére. 

Utasítja a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő : ütemezés szerint 

Felelős  : Jegyző 

k.m.f. 

Marosi György Csongor       Orosz János 

VMB tag         VMB elnök 

Molnár Edit 

jegyzőkönyv vezető 


