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Ügyiratszám: 15671-1/2015.                        Jóváhagyta: ………………………………. 
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Jegyzőkönyv 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 

 

Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 2015. 07.09 - én 910 órakor kezdődő üléséről 
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Helye : Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, „A” épület, Pávai – Vajna Ferenc terem 

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

Harsányi István, Kovács Károly 

Jelen vannak továbbá:  

Lőrincz László  - gazdasági irodavezető, Szilágyiné Pál Gyöngyi – főmérnök, Szilágyi Attila - ügyintéző 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Edit 
 
Marosi György Csongor /VMB levezető elnök: Köszönti a VMB és a GB tagjait, a hivatal munkatársait 

a bizottságok együttes ülésén. Bejelenti, hogy a VMB határozatképes (7 tagból 4 tag van jelen az 

ülésen, Kállai István, Árva Gergő és Kanizsay Béla jelezte távollétét).   

Kéri, hogy a kiküldött napirendekről kézfeltartással szavazzon a bizottság.  

A VMB 4 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

140/2015. (VII.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága a 2015. 

július 09 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan 
Előadó: főmérnök 

2. Bejelentések, tájékoztatások 

 
Napirendek megtárgyalása: 

 
1. Előterjesztés intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan 

 
Marosi György Csongor /VMB levezető elnök: Az előterjesztés kapcsán ismerteti az SZSZK tegnap 
beérkezett felújítási kérelmét (ételt kiadó helyiség kialakítására vonatkozóan), amelynek árajánlata 
1.156.000 Ft – ról szól. Javaslata, hogy a szükséges pénzösszeget a felújítási keret terhére 1.500.000 
Ft összegig különítsék el, az intézmény részére.  
Mivel bizottsági ülés sem a VMB sem pedig a GB részéről július – augusztus hónapban nem lesz, így 
javasolja, hogy a Bizottságok a kivitelező kiválasztását a Beruházási Munkacsoportra bízzák.  
A kérelmezővel történt egyeztetéskor kiderült, hogy az SZSZK örömmel fogadná, ha az intézmény 
felújítások többi munkáihoz hasonlóan ezt a tételt is az önkormányzat rendelné meg, végeztetné el.  
Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: Kéri, hogy a Bizottság támogassa a Gönczy Pál utca 7 szám alatti 
konyha épület tartószerkezeti falára vonatkozóan ismételt statikai szakvélemény megkérését.  A 
szakvéleményre 3 - 400.000 Ft – ot kellene elkülöníteni. 
Marosi György Csongor /VMB levezető elnök: Módosító javaslata az előterjesztés határozati 
javaslatához, hogy 1.100.000 Ft legyen elkülönítve az SZSZK részére, 300.000 Ft pedig statikai 
szakvélemény készítésére.  
Van e valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéshez? 
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Antalné Tardi Irén/önkormányzati képviselő: A Bárdos Lajos Általános Iskola nyílászárói borzalmas 
állapotban vannak! Itt elsősorban az ablakokra gondol. Kérdése, hogy a konyhán kívüli ablakok 
felújítására van e lehetőség? 
Szilágyi Attila/ügyintéző: Saját karbantartási keretéből tudja az iskola megoldani a folyamatos 
felújításokat. 
Marosi György Csongor /VMB levezető elnök: Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás és 
vélemény, a szavazás következik. Kéri, hogy az alábbi módosító javaslattal kiegészített határozatról 
szavazzanak, mely szerint 1.100.000 Ft – ot különítenek el az SZSZK részére, 300.000 Ft – ot pedig a 
statikai szakvélemény készítésére. A kivitelező kiválasztását pedig a Beruházási Munkacsoport 
végezze el. Aki ezzel egyetért az kézfeltartással jelezze: 
 
A VMB 4 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

141/2015. (VII.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja az 

előterjesztés melléklete szerinti felújítási munkálatok megvalósítását a 2015. évi városi 

költségvetés intézmény-felújítási kerete terhére. 

A Bizottság támogatja továbbá statikai szakvélemény készítését a Gönczy Pál utca 7.sz. alatti 

konyha épületre vonatkozóan, amelyre 300.000 Ft – ot a felújítási keretből elkülönített. 

A Bizottság támogatja a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ kérelmét, melyre 

1.100.000 Ft – ot különített el a felújítási keret terhére.  

A VMB felhatalmazza a Beruházási Munkacsoportot, hogy a kivitelező kiválasztásában eljárjon.  

Utasítja a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: ütemezés szerint 

Felelős:   Jegyző 

Marosi György Csongor /VMB levezető elnök: További bejelentés, hozzászólás  hiányában a bizottsági 
ülést  10.00 – kor bezárja.  

 

k.m.f. 

 

Orosz János        Marosi György Csongor 

VMB alelnök        VMB levezető elnök 

 

Molnár Edit 

jkv.vezető 
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