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

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Harsányi István, Radácsi 

Gusztáv, Ugrai József,  

 

Jelen vannak továbbá: Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök, Szilágyi Attila 

közszolgáltatás – szervező,  

 

Feljegyzés készítő: Molnár Edit 

 

A Harsányi István a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az aláírt jelenléti ív 

alapján megállapítja, hogy a bizottság nem határozatképes. Hét bizottsági tagból három 

tag van jelen az ülésen.  

 

Harsányi István VMB elnök: Mivel bizottsági ülésünk nem határozatképes, ezért a 

meghívóban kiküldött napirendről sem tudunk érdemben tárgyalni, döntést hozni. 

Bizottságunk az iroda munkáját egy, az intézmények 2014 évi felújítási munkáival 

kapcsolatos állásfoglalással tudja segíteni.  

Felkéri az előterjesztő irodát, összefoglalójának megtartására. 

Szilágyi Attila / közszolgáltatás szervező: A 2014 évi intézmény felújításokra vonatkozó 

meghívásos pályázatra a vállalkozók leadták árajánlatukat, melyet táblázatba foglalt:  

• A táblázatban piros színnel jelöli azt, amikor nincs leadott pályázat, vagy több 

ajánlat érkezett ugyanarra a munkára, de az összehasonlíthatóság feltétele a 

műszaki tartalmak különbözőségei miatt nem adottak.  

• Kékkel jelölte a határidőn kívül érkezett anyagokat, ezek késve érkeztek ezért  

a táblázatban csak tájékoztató jelleggel kerültek.  

• Szürke színnel van jelölve, amely érvényes, határidőre érkezett pályázat.  

Összefoglalva 37.138.817 Ft –ra érkezett érvényes és értékelhető pályázat, a korábbi 

döntések alapján a Bocskai István Múzeum és a Kovács Máté Művelődési Központ és 

Könyvtár felújítási munkáira összesen + 2.470.935 Ft költhető, így 39.609.752 Ft az az 

összeg, amelyre felhasználási javaslat tehető.  

A hiányzó felújítási munkákra, azaz a meg nem pályázott munkanemekre (47.890.248 Ft 

értékben) a következő bizottsági ülésig meghívásos eljárást kell lebonyolítani, hogy a 

következő bizottsági ülésre előterjesztés készülhessen.  

Szilágyiné Pál Gyöngyi / főmérnök: A költségvetésben 1.000.000 Ft lett betervezve a 

Polgármesteri Hivatal „A” épület homlokzatának felújítására. Ebben az összegbe a 

homlokzati rész mosása, foltonkénti javítások és a nyílászárók festése fér bele. Most a 

2014 évi intézmény felújítások kapcsán árajánlatot kértek az épület egészére 

vonatkozóan, értelem szerűen olyan munkanemekre amelyek szükségesek lennének. 

Polgármester Úrral egyeztetve 3 - 3.500.000 Ft – ból megvalósítható lenne az épület 

rendbetétele, amennyibe a Tisztelt Bizottság megtárgyalja és elfogadja a keretösszeget 

felhasználását.  

Harsányi István VMB elnök: Kéri az előterjesztő irodát, hogy a következő ülésre egy 

teljes anyagot állítson össze, hiszen jelenlegi ülésünkön nem vagyunk határozatképesek. 

Ebben az anyagban természetesen benne kell lennie:  

• az eddig ki nem osztott pályázatok 47.890.248 Ft értékű munkáinak,  

• a mai ülésig felhasználásra javasolt 39.609.752 Ft értékű munkáknak.   

• A Bizottság jelenlévő tagjainak álláspontja az, hogy a VMB soron következő 

ülésén támogassa a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal „A” épületének 3 – 
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4.000.000 Ft értékben történő felújítását, a 2014 évi intézmény felújítási keret 

terhére, 

• valamint támogassa a Hajdúszoboszlói Sportegyesület pályázati forrásból történő 

felújítási munkáit és az ehhez szükséges önerő összegét 2.578.031 Ft értékben, a 

2014. évi intézményi felújítási keret terhére. 

Köszöni minden megjelent aktív közreműködését, az ülést 10.35 – kor bezárja. 

 

 

K.m.f. 
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