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HAJDÚSZOBOSZLÓ

A tartalomból:

Meghirdették az önkormányzati 
bizottságok az idei pályázatokat

Illésy Gasztro Kupa
Remekül szerepeltek! 

Krízis szálló
Jó körülményeket biztosít az önkormányzat

Túlszárnyalták az előző év forgalmát!
Minden idők legjobb vendégforgalmi adataival zárhatja a 2016. esztendőt a Hungarospa, ami felülmúlja az előző, szintén kiemelkedő évit is - 
derült ki az idén fennállásának 90. évét ünneplő fürdőt üzemeltettő zrt. nagy hagyományú évzáró ünnepélyén múlt év decemberében.

 
A több száz dolgozót  köszöntötte Antalné Tardi Irén önkormány-
zati képviselő, a zrt. felügyelő bizottságának elnöke, aki rámutatott: 
öröm id jönni, mert ez a város olyan cégének jeles eseménye, amely 
igen sok sikerhez juttatja Hajdúszoboszlót.  Szólt a jelenlévőkhöz 
Bodó Sándor országgyűlési képviselő is, aki hangsúlyozta, itt nem 
csak egy munkahely létezik, hanem egy nagy csapat mintegy nagy 
családként dolgozik együtt a célokért.  
Az évet értékelve Czeglédi Gyula vezérigazgató örömmel jelen-

tette be a 2016-ban ismét megtapasztalt forgalomnövekedést. A 
fürdőszolgáltatásokban több mint 20, a csúszdaparkban több mint 30 
százalékos a többlet. A vendégforgalom összességében pedig több 
mint 2 százalékkal felülmúlta az előző évi kiemelkedő eredményt is. 
Szintén a hagyományokhoz híven az évzáró ünnepélyes keretei 

között nyújtotta át a társaság első embere a törzsgárda és vezér-
igazgatói, valamint a véradómozgalomban való aktivitásért járó 
elismeréseket. 

Útfelújítások lesznek a 
köztemetőben

Az emlékezés, a kegyelet helyszíne a teme-
tő, amelynek állapota érzékenyen érinti a 
szerettüket, jó ismerősüket búcsúztatókat, a a 
hozzátartozóik sírjához, síremlékéhez kijáró-
kat. 
A Hajdúszoboszlói Köztemetőben az idén 
jelenttősebb összeget, 15 millió forintot fordít-
hat az utak felújítására az üzemeltető város-
gazdálkodási nonprofit zrt. A  tulajdonos által 
január 19-én jóváhagyott üzleti tervbe ezt a ki-
egészítést Németi Attila Sándor, a városgazda 
felügyelő bizotttságának elnöke javasolta.  A 
képviselő szerint a lakosok jogos elvárásáról 
van szó.  

Tájékoztató a gépjárműadóban 2017. janu-
ár 1-jétől  bekövetkezett változásról

Ez évtől a gépjárműadó mentességre jogosultak köre kibővül az egyéb fogyatékosság-
gal rendelkezőkkel (pl. autista, hallás-, látássérült).

Így mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő 
adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő sze-
mélyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany egy 
darab személygépkocsija után legfeljebb 13.000,-Ft/adóév erejéig, azzal hogy a gépjármű 
teljesítménye nem haladhatja meg a 100 kW-t.
Az irányadó jogszabály alkalmazásában súlyos mozgáskorlátozott, egyéb fogyatékos-

sággal élő személy az, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvez-
ményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm.rendeletben meghatározott állapota miatt ilyen 
személynek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja.
Azok az adózók, akik a 2017. évre vonatkozóan a fentebb említett jogcímen gépjármű-

adó-mentességet kívánnak érvényesíteni, azt gépjárműadó-bevallási nyomtatványon tehe-
tik meg, mely letölthető a www.hajduszoboszlo.eu oldalról, vagy beszerezhető személye-
sen az önkormányzati adóhatóságnál (Polgármesteri Hivatal, B. épület, földszint)

Hajdúszoboszló Város Önkormányzati Adóhatósága

Hajdúszoboszlón 
nem kell senki-
nek megfagynia
A korábbinál jobb körülmények kö-
zött és több férőhellyel, krízisszál-
lót működtet  az önkormányzat a 
Gönczy Pál u. 6. sz. alatt.  
A  20 személy fogadására alkal-
mas, tisztálkodási lehetőséget is 
biztosító helyen szakmai  felügye-
let is van természetesen.
Nem csak hajlékukat veszítettek 
kérhetnek menedéket a rendkívüli 
időjárásra tekintettel, hanem a la-
kásukat fűteni nem tudók is.
Éjjel-nappal hívható helyi krízis-
szám: 06-30-733-7110

(Bővebben a 3. oldalon)

► KULTURÁLIS;  SPORT

► CIVIL, INTÉZMÉNYI  

►TURISZTIKAI
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VÁROSHÁZA

Jóváhagyták a gazdasági társaságok idei üzleti terveit
A 2014 októberében megválasztott képviselő-testület korábbi döntése szerint az önkormányzati 
érdekeltségű három helyi gazdasági társaság nem a zárszámadáskor, hanem már év elején előter-
jeszti a tárgyévi üzleti tervét a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetnek. Így történt ez a 2017. 
január 19-i képviselő-testületi tanácskozáson  is.

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Zrt. óvatos árbevétellel tervezett ez évben - amint az 
kitűnt Antalné Tardi Irén, a felügyelő bizottság elnökének hozzászólásából. A feb megtárgyalta és 
elfogadta a tervet. Mint elhangzott, a Hungarospanak egy 2 éve benyújtott kisebb pályázata is a közel-
múltban nyertesnek bizonyult, melyhez a saját forrást biztosítania kell. Ezen túlmenően megvalósítani 
tervezik a strand hátsó részén a medencefejlesztéseket. A társaságnak 100 millió forintjába kerül a 
minimálbér miatti bérfejlesztés, de hozzáigazítja a többi dolgozó fizetését is, amely szintén hasonló 
összeget tesz ki az idén.  A turisztikai szakmai bizottság elnöke, Máté Lajos úgy fogalmazott, arra 
számítanak, hogy a Hungarospa szolgáltatásai az idén is az eddigihez hasonloóan kedveltek lesznek, a 
mikro- és makrogazdasági környezet nem változik.   
A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nzrt. tervét kiegészítéssel együtt támogatták a szakmai bizott-
ságok előzetesen. Majoros Petronella örömét fejezte ki, hogy stabilan működik a cég, s az idén számos 
fejlesztés megvalósulhat,  illetve - hosszú évek után - egy kisebb mértékű béremelést is bekalkuláltak. 
A  turisztikai nonprofit kft.-t (TDM) január 1-jétől  a meghirdetett ügyvezetői pályázat szerinti ideig 
Medgyesi Szilvia irányítja, mivel év végén Kabály Zsolt eddigi ügyvezető távozott a cégtől. A TDM 
üzleti tervét vita övezte, Jónás Kálmán szerint igen kevés a német turisztikai kampányokra szánt 
635 ezer forint. Erősebb kampányt javasolt, Hasonlóképp vélekedett Kocsis Róbert is. Emlékeztetett, 
évtizedekig a német piacból élt a város, és szerinte most nem fordítanak rá kellő figyelmet.  Kanizsay 
György Béla viszont arra mutatott rá, hogy a fürdő is fordít e küldő területekre marketingkereté-
ből. Hozzátette: azokra a piacokra kell leginkább figyelmet fordítani, amelyeknél dinamikus fejlő-
dés tapasztalható. Német vendégből szerinte nem lesznek többen, az új nyugdíjasokat ott nem tudja 
Szoboszló megszólítani.  Máté Lajos szakbizottsági elnök elmondta: épp az elmúlt két évben teljesített 
a város rekord vendégéjszaka mennyiséget. Sajnálja a német piacot, melyért a korábbi években együtt 
küzdöttek. Az is tény, hogy a turizmus zrt. utódszerve sorra kivonul e területről, megszüntetik a kül-
képviseleteket - jegyezte meg, melyet megerősített dr. Sóvágó László polgármester is. Aki felhívta a 
figyelmet, a hatáskör a szakmai bizottságé, ott kell meghozni  majd a konkrét döntéseket. 
Az önkormányzati többségi tulajdonú zrt.-k, valamint a 40% önkormányzati tulajdonú turisztikai kft. 
idei üzleti tervét is jóváhagyta a képviselő-testület. 

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a szolgáltatókat és a kereskedelmi tevé-

kenységet végzőket, hogy 2016. december 31. napjával 
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jogutódlással 

megszűnt. Ennek következtében 2017. január 1-jétől a 
fogyasztók panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes 

járási hivatalokhoz fordulhatnak. Ez a változás érinti az 
üzletekben kötelezően kihelyezendő „Panaszügyintézésre 

jogosult szervek” listáját is. 
Ennek aktuális változata letölthető a 

www.hajduszoboszlo.eu <http://www.hajduszoboszlo.
eu/>  honlapról vagy személyesen átvehető a Hajdúszo-

boszlói Polgármesteri Hivatal A. épület fszt.14-es 
irodájában. 

Kérjük az érintetteket, gondoskodjanak a hatályos jog-
szabályoknak megfelelő lista kereskedelmi egységekben 

történő, jól látható kihelyezéséről! 
 

Dr. Sléder Tamás 
igazgatási irodavezető 

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 

Röviden

Dr. Korpos Szabolcs  aljegyző 2017. január 1-től a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal megbízott 
jegyzője, miután múlt év végétől dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyző nyugdíjba vonult - jelentette be 
a januári önkormányzati ülésen a város polgármestere.
*
Miután az ún. normatív állami támogatások januárban ismertté váltak, a képviselő-testület rendeletbe foglalva 
is jóváhagyta az idei  pénzügyi tervet. 
*
Közművelődési megállapodást kötött az önkormányzat a Szoboszlói Gazdaház Alapítvánnyal.  Ennek alap-
ján a Vasvári Pál utcai székhelyű alapítvány vállalja, hogy továbbra is fenntartja kialakított tevékenységét a 
műemléképülettben, a város pedig tájékoztatást ad erről. A megállapodáshoz nem kapcsolódik finanszírozási 
kötelezettség. Az alapítvány megpróbálkozhat csatlakozni  az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 
kulturális közfoglalkoztatási programjához.
*
Az önkormányzat gazdasági bizottsága január 18-án képviselő-testület elé kerülő témákon túl elfogadta a Járóbe-
teg-ellátó Centrum működésének, gazdálkodása szabályosságának, hatékonyságának ellenőrzéséről készült revi-
zori jelentést. Döntöttek továbbá a Magyar Nőorvos Társaság XXII. tudományos kongresszusának támogatásáról, 
melyet a JEC részére utalnak át. A Társaság idén is Hajdúszoboszlón, márciusban tartja meg a rendezvényt.

Felhívás
A Hajdúszoboszlói Közterület-felügyelet felhívja a tisztelt lakosok és 
ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy fokozott körültekintéssel kezel-
jék a téli havazásokból adódó kötelezettségüket.

A 18/2003. (X. 16.) a helyi környezet és a természet védelméről szóló ön-
kormányzati rendelet II. fejezet 3. § 2. bekezdése szerint az ingatlanok előtt 
lévő járdaszakasz folyamatos tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos 
járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, járda mellet-
ti zöld sáv vagy vízelvezető árok esetén az úttestig terjedő teljes terület) 
síktalanításáról, tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, haszná-
lója (a továbbiakban: tulajdonos) köteles gondoskodni.

A 13/2013. (V. 09.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet II. 
fejezet 2. § 1. bekezdés a.) pontja szerint a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartást követ el, aki a helyi környezet és természet vé-
delméről szóló 18/2003. (X. 20.) számú önkormányzati rendelet 3. §-ában, 
4. § (2)–(4) bekezdésében meghatározottak szabályokat nem tartja be,

Jogkövetkezmények 
A 13/2013. (V. 09.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet III. 
fejezet 7. § szerint százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság, illet-
ve  ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.
Közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés is alkalmazható, ha a cselek-
mény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a figyelmez-
tetéstől is kellő visszatartó hatás várható.
A 13/2013. (V. 09.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet III. 
fejezet 8. § alapján a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárá-
sokban a jegyző jár el, míg helyszíni bírság kiszabására a közterület-felü-
gyelő jogosult.
Az eljárás lefolytatása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-
tás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni.
 
Kérjük, hogy a helyi 18/2003. (X. 16.) Önkormányzati rendeletben foglal-
taknak eleget téve gondoskodjanak a közterületi járdaszakaszok folyamatos 
síktalanításáról, ezzel kerülve el a baleseteket, továbbá az elmulasztásból 
adódó jogkövetkezményeket. 

 
   Közterület-felügyelet
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
civil szervezetek és intézmények 
önkormányzati támogatására 2017.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága pályázatot hirdet a civil szer-
vezetek és intézmények számára a 2017. évi költségvetésben elkülönített Gazdasági Bizottsági 
Keretből elnyerhető önkormányzati támogatásra. 

Pályázni lehet legfeljebb 200.000 Ft-os összegig működési költségekre.
Pályázati feltételek: 
a) pályázati űrlap használata
b) 2.540 Ft pályázati díj befizetése

A pályázat benyújtása: 
a) A pályázati csomagot elektronikusan megküldjük valamennyi általunk e-mail címmel re-
gisztrált civil szervezetnek, illetve letölthető a www.hajduszoboszlo.eu honlapról az Önkor-
mányzat/pályázatok menüpont alatt.
Nyomtatott formában Fehér Adrienn  ügyintézőtől (Polgármesteri Hivatal A/108. sz. szoba, tel: 
52/273-584), kérhető.
b) a pályázati díj befizetése történhet postai úton az előző pontban megjelölt ügyintézőnél átve-
hető csekken vagy banki átutalással a 11738084-15372741 számlaszámra. Átutaláskor feltétle-
nül fel kell tüntetni a „Civil2017” megjegyzést!

Beérkezési határidő: 2017. február 24. (péntek), 12:00 óra

A pályázat beadásának helye, illetve címe: 
a) Személyesen Fehér Adrienn ügyintézőhöz  (Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal A/108. 
sz. szoba). 
b) Postai úton a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
címre a „Civil2017” megjegyzés feltüntetésével az adott határidőig történő beérkezéssel.

Bővebb információ Fehér Adrienn  ügyintézőtől (Polgármesteri Hivatal A/108. sz. szoba, tel: 
06-52-273-584) kérhető. Nagyon jó évet zár a Hotel Silver

A Hotel Silver lelkiismeretes, megbecsült, már 10 éve a szállodánál lévő dolgozó-
inak adott át Tóth Lajos tulajdonos aranygyűrű törzsgárda elismerést december 
16-án ünnepélyes keretek között.

Évek óta rendszeresen díjazzák a Geotherm Üdülő Kft. hűséges munkatársait, így 2016-ban is 
kiosztották számukra az aranygyűrűket. Az ünneplésre egyéb ok is adódott, hiszen a szálloda az 
előző évhez hasonlóan újfent elnyerte a Magyarország legnépszerűbb szállodája díjat a 4-5*-os 
kategóriában a Szállás.hu által meghirdetett szavazáson. 
Tóth Lajos köszöntőbeszédében felelevenítette a szálloda megnyitásának körülményeit (az első 

4 csillagos hotel volt a városban), majd az azóta eltelt években megnyert rangos elismeréseket, 
az elért nyereséget és eredményeket. Elmondta, a személyzet tagjai közül külön szót érdemel-
nek a konyhai dolgozók, Gonda Attila világbajnok séf és Nagy Ádám konyhafőnök-helyettes, 
aki szakácsmester lett, akik magas színvonalú gasztronómiai élményt nyújtanak a vendégeknek. 
„Nem szeretem a fluktuációt, bár a modern vezetés azt mondja, hogy a menedzsmentet 5 éven-
ként cserélni kell, én nem ebben, hanem a régi dolgozókban hiszek. Nagyon örülök a 10-20 éve itt 
lévő munkatársaknak, sokkal könnyebb velük megbeszélni a dolgokat mint az újakkal ”-fejtette 
ki véleményét a hoteltulajdonos.

Pávai Vajna Ferenc világa 
Ezzel a címmel nyílt  új időszaki kiállítás  a Bocskai István Múzeumban december 
16-án, a Pávai-emlékév programsorozat utolsó rendezvényeként.

130 éve született a tudós-geológus, ennek alkalmából egész évben tematikus progra-
mokkal várták a látogatókat a múzeumban. Utolsó eseményként rendezték meg a kiállí-
tást, melyben a „hévizek atyjának’’ sokoldalúságát próbálták hangsúlyozni a szervezők. 
Holoda Attila (képünkön 
középen) alpolgármes-
ter megnyitóbeszédében 
hangsúlyozta: „Pávai 
Vajna korszakos tettet vitt 
végbe Hajdúszoboszló 
életében”, hiszen felfe-
dezésével teljesen új le-
hetőségeket nyitott meg 
az itt élők előtt. Munkás-
sága nem korlátozódott a 
gyógyvíz felfedezésére, 
megteremtette az alapot 
az alföldi szénhidrogén-
kutatásnak, a későbbi 
földgázkitermelésnek. 
Nagy István (balra), a 
kiállítás kurátora ismer-
tette Pávai életpályáját, 
elbeszélése alapján egy 
igazi polihisztor alakja 
rajzolódott ki a látogatók 
előtt. A kiállítás 2017. áp-
rilis 30-ig megtekinthető! 

Krízisszállót működtet az 
önkormányzat

A szociális törvény kitételeinek maximálisan eleget téve, a rendkívüli időjárásra tekintet-
tel új helyen, jobb körülményekkel működteti a hajdúszoboszlói krízisszállót az önkor-
mányzat. 

Harmadik éve működik ilyen menedékhely a rászorulóknak, a Rákóczi utcai helyszín kicsinek 
bizonyult. - Már december közepén egyértelművé vált, hogy szükséges a bővítés - mondta el 
érdeklődésünkre Dede Erika egészségügyi és szociális igazgatás irodavezető-helyettes. 
A Gönczy Pál u. 6. sz. alatti, legnagyobb helyiséget alakították ki, illetve rendezték be krízis 
szálláshelynek még karácsony előtt. Húsz személy befogadására alkalmas a hely, január köze-
pén 11 fő vette igénybe. Csak felnőtteket fogadnak itt, éjjel-nappal felügyeletet tart a működ-
tetés szakmai hátterét is nyújtó kistérségi Szociális Szolgáltató Központ. A szálló házirend sze-
rint működik, a jelentkezőknek közösséget látogatható igazolás szükséges,  a Járóbeteg-ellátó 
Centrum, illetve dr. Borbás Viktor vezető háziorvos koordinálásával végzik el a vizsgálatokat.  
A szállót délelőttönként 10-ig, illetve délután 5 órától, de ha nagyon hideg van (mínusz 15 C°), 
akkor 24 órában, különösen hétvégi időszakban vehetik igénybe a rászorulók. Akik nem csak 
hajléktalanok, ugyanis azokat is fogadják, akik fűtetlen ingatlanban, nem jó egészségi állapot-
ban élnek, és a kihűlés, fagyás veszélye fenyegeti őket. Az ellátottak a Bocskai u. 35. sz. alatt 
egyszeri melegételt is kapnak a térítési díj  szabályok szerint, de ha nincs jövedelmük, akkor 
ingyenesen. Szintén a gondozási központ ezen épületében fürdési lehetőséget is biztosítanak 
számukra.  A krízisszálló adományt is kapott már, egy mosógép-felajánlónak köszönhetően 
mosás is lehetséges. 
A szálló november 15 - április 15. között működik az időjárástól függően. Az ügyeletre és 
egyéb költségekre  az önkormányzat gazdasági bizottsága még tavaly 600 ezer forintot különí-
tett el. Az idei városi költségvetési tervezetben  pedig egymillió forint szerepel.



HAJDÚSZOBOSZLÓ4. oldal életképek

DÍSZOKLEVELES PEDAGÓGUSOK 
KÖSZÖNTÉSE
A hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjainak 2016. december 
14-én karácsonyi ünnepséget szerveztünk a Bocskai Rendezvényköz-
pontban. Erre az összejövetelre meghívtuk azokat a pedagógusokat is, 
akik 2016-ban díszoklevelet kaptak. 

A rendezvény első részében a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola tanulóinak 
színvonalas karácsonyi műsorát tekintettük meg. Sokunk szemébe könny szö-
kött, miközben figyeltük a lelkes kisdiákokat és felkészítő nevelőiket. Köszön-
jük szépen, hogy megható, kellemes perceket szereztek nekünk.
A rendezvény második részében 18 díszokleveles pedagógus: óvónők, tanítók, 

tanárok vehették át az ajándékot (vásárlási utalványt), melynek anyagi fedeze-
tét dr. Sóvágó László polgármester és Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottsága biztosította.
2016 díszokleveles pedagógusai, akik 70, 65, 60, 50 évvel ezelőtt kapták 
meg diplomájukat: Rubinoklevél (70 év után): Tóth Ildikó.
Vasoklevél (65 év után): Bábás Valéria, Császi Gyuláné, Görög Mária, 
Hegedűs Kornélia,  Márton Józsefné, Sándor Gáborné. Gyémántoklevél 
(60 év után): Halász Ferencné, Herczeg Sándorné, Kígyós Istvánné, Kiss 
Lajosné, dr. Kunné Hajdú Lilla, Molnár Anikó, Úr Attila.
Aranyoklevél (50 év után): Joó Józsefné, Medve Istvánné, Szőllősi 
Sándor, Tóth Endréné - tájékoztatta lapunkat   a hajdúszoboszlói 
Nyugdíjas Pedagógus Klub vezetősége.

Járási  Móra Ferenc Mesemondó Verseny 
a Bárdos-iskolában

A 90-es évek elejétől a 3. Sz. Általános Iskola rendezte megszűnéséig e rangos városi versenyt. Majd a jogutód 
Pávai-iskola folytatta a sort.  Egy év szünet után ismét összegyűltek a mesét szerető kisdiákok, hogy össze-
mérjék tehetségüket, ezúttal a Bárdosban, ahol az alsós munkaközösség „fogadta örökbe” a rendezvényt.  

A november 24-én megtartott járási versenyen a gyerekek csodálatos mesedélutánt varázsoltak a hallgatóságnak, 
igencsak nagy fejtörést okozva  ezzel a zsűrinek. Minden versenyző kapott apró ajándékot, emléklapot. A díjazotta-
kat a zsűri oklevéllel és egy-egy szép könyvvel jutalmazta.
Eredmények; 1-2. osztályos korcsoportban I. Kis-Simonka Luca, a Gönczy Pál Sport és  Két Tanítási Nyelvű Ált. 
Isk. 2. osztályosa. Felkészítő nevelő: Nemesné Zabos Zsuzsanna. II. Vitéz Dóra, a Bárdos Lajos Ált. Isk. 2. osztá-
lyosa. Fk. nevelő: Pinczésné Boruzs Mária. III. Zsigmond Eszter, a Thököly-iskola 1. osztályos tanulója. Fk. nevelő: 
Juhászné Pusztai Irén. 
3-4. osztályosok: I. Till Kata, a Thököly-iskola 4. osztályosa. Fk. nevelő: Baloghné Futó Zsuzsa. II.    Kékedi Dorián, 
a nádudvari Kövy Sándor Ált.és AMI  3. osztályosa. Fk. nevelő: Csáki Ildikó. III. helyezett:     Palcsu Hédi, az ebesi 
Arany János iskola 3. osztályos tanulója. Fk. nevelő: Bagdi Ibolya - tájékoztatta lapunkat Czeglédiné Kukucska 
Katalin szervező.

                                                                              

A bal oldali képen:  balról jobbra: Kis-Simonka Luca, Zsigmond Eszter, Vitéz Dóra, Mészáros Lilla
A jobb oldali képen:  Kékedi Dorián, Till Kata, Palcsu Hédi, Lovas Barnabás
Fotók: Bárdos-iskola

Tovább öregbítették  jó hírünket a Bocskai diákjai
2016. december 3-án tartották meg Kisújszálláson az V. Illéssy Gasztro Kupaversenyt. Ezúttal 22 iskola 110 
versenyzője mérte össze tudását.  A BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulói ha-
gyományosan jól szerepeltek a nívós szakmai vetélkedőn. 

A versenyt gondos és körültekintő, hosszas felkészítés előzte meg. A befektetett munka ezúttal is meghozta gyümöl-
csét. A bocskaisok több kategóriában maguk mögé utasították a népes mezőnyt. 
A rendkívül nagy precizitást és kézügyességet igénylő kakaófestés versenyszámban a Bocskai cukrász tanulói közül 
Mészner Viktória arany-, Varga Éva Teréz (jobb oldali képünkön) pedig ezüstérmet szereztek. Az iskola pincérei 
szintén 1. helyezést értek el a versenysorozatban. A győztes csapat tagjai: Hódos Katalin és Karacs Nikolett (bal 
oldali képen középen) voltak. Borsos Bence szakács szakmában ezüstérmes helyezést ért el, Jenei Gábor ugyan-
ezen kategóriában diplomajutalomban részesült.  A BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
összesítésben a rendkívül előkelő 3. helyet szerezte meg, ami a népes mezőnyt figyelembe véve jelentős teljesítmény.
A diákok sikeréhez a lelkes felkészítő pedagógusok tették hozzá azt a pluszt, ami a kiváló eredmények megszületé-
séhez hozzájárult: Bese Gyula, Kiss Sándor, Majzer Zoltán, Máténé Hódos Emma.
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Anyakönyvi hírek
2016. NOVEMBER
Házasságkötés:
Nagy Tímea  -  Poppelmajer István.

Újszülöttek:
Kuik Dániel Alexander, Kántor Marcell, Czeglédi Bence, Polgári 
Marcell, Horváth Noel Sándor, Lénárt Kristóf, Pálfi Konor, Harsányi 
Levente Lajos, Boros-Vargyas Huba, Sárközi Ákos, Kőpataki Adél, 
Böőr Bence, Tóth Bence Balázs, Dóró Gábor, Shehata Salah Wael, 
Zolcsák Lilli, Sánta Lia, Molnár Vivien, Szűcs Sarolta.

Akiket gyászolunk: 
Kovács Gézáné 84, Sárosi Sándor 67, Tokai-Kiss Gáborné 75, Ónadi 
Lajos 78, Tóth Antalné 68, Szatmári Jánosné 84, Pósalaki Ferenc 82, 
Kircsi Istvánné 79, Jenei Ferencné 55, Leonhardt Johann (Hans) 71, 
Szőke Lajos 80, Nagy Gyuláné 84, Kircsi Kálmán 68, Szilágyi János-
né 68, Rapcsák Jánosné 87, Dörgő Bernátné 77, Árva Ferencné 87, 
Szabó Antal 89, Nagy Gábor 79, Kovács Józsefné 74, Dudik István 
50, Kurucz Ambrusné 69, Agárdi József 74, Császi Csabáné 75 éves.          

2016. DECEMBER
Újszülöttek:
Molnár Bálint, Jó Annabell, Balogh Erzsébet Lilien, Kovács Róbert, 
Kovács Gréta Lilla, Kurucz-Gönczi Erik, Boda Kristóf, Tarcsi Zita, 
Tóth Áron, Kovács Léna, Nyitrai Klaudia, Kovács Boglárka, Vida 
Bence, Feja Norbert, Váczi Hédi, Katona Levente.

Akiket gyászolunk: 
Balla Máténé 91, Cseke Károly 60, Dede Ernőné 90, Szabó Gyuláné 
83, Tóth Andrásné 77, Mihály János 83, Bai Gál Jánosné 90, Vajda 
Gyuláné 92, Kozma Lajaosné 83, Kántorné Peterman Erzsébet 70, 
Kocsis Lajos 77, Butor József 48, Kovács Gábor 94, Karádi István 71, 
Kiss László 54, Ivánkovics Zoltán 72, Kerezsi Imre 74, Sajtós Zoltán 
Bálint 71, Molnár Andrásné 84, Kovács János 66, Ungai Józsefné 97, 
Nagy Józsefné 75, Nagy Lajosné  81, Virág Sándor 57, Tar Jánosné 
81, Piros József 71, Petrovics János 73, Ónadi Mihályné 88 éves.

Két kamion ütkö-
zött, az egyik sofőr 
meghalt

Január közepén sajnos máris 
halálos kimenetelű közlekedé-
si balesetről kell beszámolni. 
Az ügyeleti híreket Karácsony 
Béla rendőr százados, a Haj-
dúszoboszló Rendőrkapitány-
ság munkatársa tolmácsolta 
lapunk olvasóinak.

A csúszós út lett a 
veszte

Közlekedési baleset történt január 
negyedikén kora délután, 13 óra 55 
perc körül Hajdúszoboszlón. Egy 
Suzuki típusú személygépkocsi a 
gimnázium felől érkezett a Kossuth 
és Hőgyes utcák kereszteződésébe, 
ahol nem tudott megállni a csúszós, 
havas úton. Ennek következtében 
összeütközött egy szabályosan hala-
dó Opel személygépkocsival, amely 
a Hősök tere felé haladt volna to-
vább. A baleset során személyi sérü-
lés nem, csak anyagi kár keletkezett.

Halálos hajnal

Január tizennegyedikén a hajnali 
óráktól, halálos közlekedési baleset 
miatt több órán át le volt zárva a 4-es 
számú főútvonal Keleti-főcsatornát 
érintő szakasza. A rendelkezésre 
álló adatok alapján négy óra hu-
szonöt perc körül a 4-es számú főút 
kettőszázas kilométerszelvényében 
egy tehergépkocsi Hajdúszoboszló 
irányából Kaba felé haladt. Amikor 
a Keleti-főcsatorna hídja előtti sza-
kaszhoz ért, ismeretlen okból áttért a 
menetirány szerinti bal oldali sávba, 
ahol összeütközött a hídról lefelé, 
vele szemben haladó másik teher-
gépjárművel. A vétlen sofőr a baleset 
során a helyszínen életét vesztette. 
A balesetet okozó jármű vezetője 
súlyos sérüléseket szenvedett, őt a 
mentőszolgálat munkatársai kórház-
ba vitték.

Az újév már bicikli 
nélkül kezdődött a 
tulajdonosnak

Ismeretlen személyek tulajdonítot-
tak el egy kerékpárt Hajdúszobosz-
lón, az Isonzó utca egyik lépcsőhá-
zából, még szilveszter éjjelre virra-
dóan. A kerékpár le volt lakatolva. 
Az eltulajdonított bicikli egy 28-as, 
női vázas, krémszínű DHS 2852 

KÉKINFO
típusú city kerékpár, ami hason-
lít a cruiserekhez.  Krémszínű 
vázán, több helyen is szerepelt 
a City Lady felirat narancssár-
ga-fehér színnel. A bicikli hátsó 
részén fekete színű fém csomag-
tartó, elől pedig fekete, fém ko-
sár volt felszerelve. 

Keresik a baleset oko-
zóját

Keressük annak a járműnek a veze-
tőjét, aki január hatodikán délelőtt 
11 óra és 11 óra 25 perc között a 
Kossuth utcában lévő ABC parkoló-
jában parkolás közben megrongálta 
az ott szabályosan várakozó Volks-
wagen  típusú személygépkocsi 
első ajtaját és küszöbét. A rendőrség 
kéri a balesetet okozó járművezetőt, 
hogy jelentkezzen a Hajdúszobosz-
lói Rendőrkapitányságon.
Kérjük továbbá, hogy aki a baleset 
körülményeire vonatkozóan, vagy  
az eltulajdonított kerékpár megta-
lálási helyére, az elkövetőre vonat-
kozóan információval rendelkezik, 
jelentkezzen a Hajdúszoboszlói 
Rendőrkapitányságon, Jelentkez-
ni személyesen, a Hajdúszoboszló, 
Rákóczi u. 4. sz. alatt, telefonon az 
52/457-040-es telefonon, valamint 
a 112-es ingyenesen hívható számo-
kon, melyek a nap 24 órájában hív-
hatók. A rendőrség a bejelentőre vo-
natkozó adatokat bizalmasan kezeli.

Telefonon és szemé-
lyesen is voltak csa-
lások

Az utóbbi időben ismét megjelentek 
azok a személyek Hajdúszoboszlón, 
akik telefonon, illetve személyesen 

követnek el bűncselekményeket. 
Módszerük klasszikusnak mondha-
tó. A tettesek legtöbbször mobilte-
lefon-szolgáltató képviselőjeként 
hívják fel áldozataikat, akiket egy ál-
lítólagos nyereményről értesítenek.
Érkezett olyan feljelentés, ahol a 
sértettet telefonon keresték meg. 
Elmondták, hogy a telefonszolgál-
tatótól hívják és egy sorsoláson 
telefonegyenleg-feltöltést nyert. A 
nyeremény érdekében két számsort 
kell bepötyögni a telefonkészüléké-
be. A telefonszolgáltató által adott 
tájékoztatás alapján ilyen telefonos 
játék nem létezik. A megcsillogtatott 
nyeremény nagysága eddig néhány 
esetben alkalmasnak bizonyult arra, 
hogy a kételkedők bizalmát meg-
nyerje, és a tranzakciókat végrehajt-
sák.
Több olyan eset is a rendőrség tu-
domására jutott, ahol a sértettek 
óvatosak voltak, ezért nem érte őket 
kár. Ezekben az esetekben a tolvajok 
személyesen jelentek meg az idős, 
egyedül élő sértettek lakásán, ahová 
a nyitott, vagy a kapuban belülről a 
zárban hagyott kulcs használatával 
jutottak be. Közölték, hogy a Polgár-
mesteri Hivataltól érkeztek, és aján-
dékot hoztak a részére. Kedélyesen 
elbeszélgettek az idős személyekkel, 
akik gyanút fogtak, és észrevették, 
hogy az ismeretlen személy társa, 
már az egyik szobában a szekrény-
ben kutat. Felszólításukra szerencsé-
re ezekben az esetekben távoztak a 
lakásukból, így lopási kár nem ke-
letkezett.
A rendőrség kéri, hogy a fenti ese-
tekről rokonaik, szomszédjaik, isme-
rőseik figyelmét hívják fel, különös 
tekintettel az idős, egyedül élő sze-
mélyekre.

R. G.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága el-
hunytunk 

KISS LAJOS
temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot 
helyeztek el, és mélységes gyászunkban együtt érez-
tek. 
Drága hozzátartozónk a városi tanács, illetve pol-
gármesteri hivatal dolgozója volt 1960-tól egészen 
nyugdíjazásáig, 1998-ig. Életének 79. évében, 2016. 
október 18-án hunyt el. 2016. október 27-én he-
lyeztük örök nyugalomra.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD
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Hajdúszoboszló Város Önkormány-
zatának Turisztikai, Kulturális, Sport 
Bizottsága a 2017. évi költségvetésben 
elkülönített Városi Sport Keretből el-
nyerhető támogatásokra az alábbi fel-
hívást teszi közzé:

Pályázni lehet: 
a városban működő az egyes sportágak 
bajnokságaiban versenyző sportegye-
sületek versenysport tevékenységének 
támogatására, szabadidős és egyéb sport-
rendezvények megszervezésére, 

A pályázók köre:
sportegyesületek, akik csapataikat, spor-
tolóikat a sportág országos szakszövetsé-
ge által, annak előírásai szerint szervezett 
bajnokságban, ranglista versenyeken sze-
repeltetik és versenyzőiket legalább heti 
három edzéssel készítik fel.  
 
A pályázat benyújtásának feltételei:
a) Támogatás annak a pályázónak nyújt-
ható, amelynek székhelye vagy telephe-
lye Hajdúszoboszló, akik tagjai az orszá-
gos sportági szakszövetségnek, előző évi 
elszámolásukat határidőre benyújtották, s
amelyet a  bíróság a pályázat kiírása évé-
nek első napja előtt legalább egy évvel 
nyilvántartásba vett.
b) A pályázatnak tartalmaznia kell a cél-
feladat megjelölését, a megvalósítandó 
szakmai program részletes leírását fog-
lalkozási, vagy edzéstervet, költségve-
tést, külön megjelölve az önerő összegét. 
Az edzésterv tartalmi követelményeiről 
az iroda tájékoztatást ad.
c) A pályázati felhívásra pályázatonként 
2.540.- Ft  pályázati eljárási díj befizeté-
se ellenében lehet jelentkezni, amelynek 
összege nem számolható el a támogatás-
ból, illetve nem igényelhető vissza. 

A pályázat benyújtása:
A pályázatot a rendszeresített forma-
nyomtatványon a Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati Irodájához (4200 Hajdú-
szoboszló, Hősök tere 1. sz. „A” épület I. 
emelet 102. szoba) 2017. február 24-én 
12.00 óráig kell benyújtani 1 példány-
ban, illetve postai úton az adott határ-
időig történő beérkezéssel.

A pályázati csomag letölthető a www.
hajduszoboszlo.eu honlapról az Önkor-
mányzat/pályázatok menüpont alatt. 
Nyomtatott formában kérhető Molnár 
Viktória ügyintézőtől (Polgármesteri Hi-
vatal A/102. sz. szoba, tel: 557-364).  A 
pályázati eljárási díj befizetése csekken 
történik, vagy a 11738084-15372741 
számlaszámra banki átutalással lehetsé-
ges.  A csekk átvehető a fenti irodában, 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SPORTEGYESÜLETEK SPORTTEVÉKENYSÉGÉNEK 
TÁMOGATÁSÁRA 2017.

a csekken illetve a banki átutalás esetén 
feltétlenül fel kell tüntetni a „Városi 
Sport Keret 2017” megjegyzést.

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat a Turisztikai, Kulturális, 
Sport Bizottság bírálja el, illetve dönt 
a támogatás mértékéről, a pályázat be-
nyújtási határidejét követő 30 napon 
belül.
Határidőn túl, vagy nem szabályszerű 
formanyomtatványon beadott, illetve 
bármely más okból a kiírásban foglalt 
követelményeknek nem megfelelő pá-
lyázatot a bizottság nem bírálja el; hi-
ánypótlásra, utólagos módosításra nincs 
lehetőség.

A bizottság az érvényes pályázatokat 
az alábbi szempontrendszert figyelem-
be véve értékeli:  
► a pályázat megfelelése a kiírás tar-
talmi és formai követelményeinek, a 
koncepció, a feladat, a program szakmai 
megalapozottsága, céljának, tartalmának 
kidolgozottsága, szakmai színvonala,
► a pályázó eddig végzett szakmai 
munkája, eredményei, tevékenységének 
összhangja a tervezett feladat, program 
célkitűzéseivel,
► rendszeres sporttevékenységet bizto-
sító egyesületi működés,
► a sportág vagy a sporttevékenység ha-
gyományai, népszerűsége,
► a résztvevők száma, közülük a helyi 
állandó lakosok aránya,
► a szervezet utánpótlás-nevelő tevé-
kenysége, a fiatalok bevonása, közremű-
ködése a feladat, program megvalósítá-
sában, 
► ingyenes és mindenki számára elérhe-
tő, nyilvános programok,
► a költségvetés megalapozottsága, rea-
litása, a saját forrás/önrész mértéke,
► a rendezvény, a program várható ered-
ménye/hatása az érintett célcsoportra és 
helyi közösségre.

A keretből a bekerülési költségek legfel-
jebb 70%-áig és maximum 700.000.-Ft-
ig lehet pályázni.

Az eredményhirdetés a városi portálon 
(www.hajduszoboszlo.eu  Önkormány-
zat/ pályázatok) való megjelentetéssel 
történik, a nyertes pályázókat a bizott-
ság levélben értesíti.

Ha a támogatott tevékenység nem, vagy 
csak részben valósul meg, akkor a támo-
gatást, illetve annak arányos részét vissza 
kell fizetni legkésőbb a pályázatban a te-
vékenység záró időpontjaként megjelölt 
időpontig, és erről a bizottságot értesíteni 

szükséges. Ennek elmulasztása esetén a 
pályázó következő évi pályázatát a bi-
zottság nem bírálja el.
A támogatás az 1. számú melléklet sze-
rinti támogatási szerződés szerint vehető 
igénybe, használható fel, és felhaszná-
lásáról ennek megfelelően kell az erre 
a célra meghatározott formanyomtatvá-
nyokon és a szerződés szerint elszámolni 
támogatott rendezvény esetén a ren-
dezvényt követő 60 napon belül, egyéb 
esetben legkésőbb 2018. február 15-ig 
a bizottságnak. 

A részletes szakmai beszámoló tartalma:
A szervezet tárgyévi eredményének 
bemutatása, a megvalósult működési 
feltételek javítását célzó intézkedések, 
beszerzések, illetve a működés során 
felmerült számlákkal, alátámasztó do-
kumentumokkal igazolt költségek felso-
rolása.
A pénzügyi beszámoló tartalma:
A becsatolt, számviteli szabályoknak 
megfelelő bizonylatokon szerepeltetni 
kell a támogatási szerződés számát és a 
célra felhasznált összeget. Az ezt az in-
formációt már tartalmazó számlák máso-
latait hitelesíteni szükséges. A kötelezett-
ségekről a teljesítést igazoló bizonylatot 
(utalással történő teljesítés esetén banki 
kivonat, ha átutalásos számla készpénz-
zel rendeződik, akkor pénztári bizonylat, 
a készpénzes fizetésnél pedig készpénzes 
számla, amire rá van vezetve, hogy fizet-
ve) is mellékelni kell.

Az elszámolás elfogadásáról a Polgár-
mesteri Hivatal Pénzügyi Irodája 30 na-
pon belül dönt. 

250.000.- Ft feletti összegű támogatás 
esetében a pályázó köteles elszámolásá-
ban bemutatni a támogatott cél/feladat 
további szükséges költségeinek fedezetét 
is, kétség esetén a bizottság a dokumen-
tumokat a polgármesteri hivatal szakem-
berével ellenőriztetheti. 

Azt a támogatottat, amely az elszámolást 
határidőben nem nyújtja be, vagy benyúj-
tott elszámolását a bizottság nem fogadja 
el, a képviselő-testület - a támogatás tel-
jes-, vagy részösszegének visszakövete-
lésén túl - legfeljebb 3 évre kizárhatja az 
önkormányzati támogatásokra pályázók 
köréből.

Hajdúszoboszló, 2017. január 11.

       Máté Lajos
elnök

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TURISZTIKAI 

TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA 2017.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága a 2017. évi költség-
vetésben elkülönített Turisztikai Célkeretből elnyerhető támogatásokra az alábbi felhívást teszi közzé:

Pályázni lehet:
a) Hajdúszoboszló turisztikai érdekeit szolgáló rendezvények, programok megvalósítására,
b) turisztikai jellegű, nem rendszeresen megjelenő, egyedi kiadványok készítésére,
c) nemzetközi kapcsolatok építése, ápolása céljából.
A pályázók köre: egyesületek,  nonprofit kft-k, költségvetési szervek, egyházak.

A pályázat benyújtásának feltételei:
a) támogatás annak a pályázónak nyújtható, amelynek székhelye vagy telephelye Hajdúszoboszló, 
amelyet a bíróság a pályázat kiírása évének első napja előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett 
b) a pályázathoz csatolni kell a program, rendezvény, illetve kiadvány részletes leírását, szakmai in-
doklását, költségvetését, külön megjelölve az önerő összegét,
c) a pályázati felhívásra pályázatonként 2.540.- Ft pályázati eljárási díj befizetése ellenében lehet je-
lentkezni, amelynek összege nem számolható el a támogatásból, illetve nem igényelhető vissza. 
A pályázat benyújtása: A pályázatot a rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati Irodájához (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. „A” épület I. emelet 102. szoba) 
2017. február 24-én 12.00 óráig kell benyújtani 1 példányban, illetve postai úton az adott határ-
időig történő beérkezéssel.
A pályázati csomag letölthető a www.hajduszoboszlo.eu honlapról az Önkormányzat/pályázatok 
menüpont alatt. Nyomtatott formában kérhető Molnár Viktória ügyintézőtől (Polgármesteri Hivatal 
A/102. sz. szoba, tel: 557-364). A pályázati eljárási díj befizetése csekken történik, vagy a 11738084-
15372741 számlaszámra banki átutalással lehetséges.  A csekk átvehető a fenti irodában, a csekken 
illetve a banki átutalás esetén feltétlenül fel kell tüntetni a „Turisztikai Célkeret 2017” megjegyzést.
A pályázat elbírálása: A pályázatokat a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság bírálja el, illetve dönt 
a támogatás mértékéről, a pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül.
Határidőn túl, vagy nem szabályszerű formanyomtatványon beadott, illetve bármely más okból a ki-
írásban foglalt követelményeknek nem megfelelő pályázatot a bizottság nem bírálja el; hiánypótlásra, 
utólagos módosításra nincs lehetőség.
Az eredményhirdetés a városi portálon (www.hajduszoboszlo.eu  Önkormányzat/ pályázatok) 
való megjelentetéssel történik, a nyertes pályázókat a bizottság levélben értesíti.
Ha a támogatott tevékenység nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a támogatást, illetve annak 
arányos részét vissza kell fizetni legkésőbb a pályázatban a tevékenység záró időpontjaként megjelölt 
időpontig és erről a bizottságot értesíteni szükséges. Ennek elmulasztása esetén a pályázó következő 
évi pályázatát a bizottság nem bírálja el.
A támogatás az 1. számú melléklet szerinti támogatási szerződés szerint vehető igénybe, használható 
fel, és felhasználásáról ennek megfelelően kell az erre a célra meghatározott formanyomtatványokon 
és a szerződés szerint elszámolni támogatott rendezvény esetén a rendezvényt követő 60 napon 
belül, egyéb esetben legkésőbb 2018. február 15-ig a bizottságnak.
A részletes szakmai beszámoló  tartalma: A szervezet tárgyévi eredményének bemutatása, a megva-
lósult működési feltételek javítását célzó intézkedések, beszerzések, illetve a működés során felmerült 
számlákkal, alátámasztó dokumentumokkal igazolt költségek felsorolása.
A pénzügyi beszámoló tartalma: A becsatolt, számviteli szabályoknak megfelelő bizonylatokon sze-
repeltetni kell a támogatási szerződés számát és a célra felhasznált összeget. Az ezt az információt már 
tartalmazó számlák másolatait hitelesíteni szükséges. A kötelezettségekről a teljesítést igazoló bizony-
latot (utalással történő teljesítés esetén banki kivonat, ha átutalásos számla készpénzzel rendeződik, 
akkor pénztári bizonylat, a készpénzes fizetésnél pedig készpénzes számla, amire rá van vezetve, hogy 
fizetve) is mellékelni kell.
Az elszámolás elfogadásáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája 30 napon belül dönt. 
250.000.- Ft feletti összegű támogatás esetében a pályázó köteles elszámolásában bemutatni a támoga-
tott cél/feladat további szükséges költségeinek fedezetét is, kétség esetén a bizottság a dokumentumo-
kat a polgármesteri hivatal szakemberével ellenőriztetheti. 
Azt a támogatottat, amely az elszámolást határidőben nem nyújtja be, vagy benyújtott elszámolását a 
bizottság nem fogadja el, a képviselő-testület - a támogatás teljes, vagy részösszegének visszakövetelé-
sén túl - legfeljebb 3 évre kizárhatja az önkormányzati támogatásokra pályázók köréből.

Ha a keretből támogatott tevékenység nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a támogatást, illet-
ve annak arányos részét vissza kell fizetni legkésőbb a pályázatban a tevékenység záró időpontjaként 
megjelölt időpontig. Ennek elmulasztása esetén a következő évi pályázatukat a bizottság nem bírálja el.
A nem szabályszerű formanyomtatványon beadott, vagy határidőn túl érkező pályázatokat a bi-
zottság nem bírálja el.

Hajdúszoboszló, 2017. január 11.
     Máté Lajos

elnök
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság



7. oldalHAJDÚSZOBOSZLÓ önkormányzati  pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA 2017. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága a 2017. évi költségvetésben elkülönített 
Kulturális és Közművelődési Keretből elnyerhető támogatásokra az alábbi felhívást teszi közzé:

Pályázni lehet: 
► Kulturális és művelődési feladatok színvonalas megszervezésére, 
► A különböző rendezvények (kiállítások, koncertek, vásárok, más egyéb nagy érdeklődésre számító események) hatékonyabb és 
gazdaságosabb megvalósítására,
► Olyan komplex rendezvények megszervezésére, amelyek segítik a „Hajdúszoboszlói Nyár” sajátos karakterének kialakítását, 
illetve új támogatókat szereznek ezek kivitelezéséhez,
► Hagyományteremtő, hagyományőrző és ápoló rendezvények megvalósítására, illetve olyan ismeretterjesztő, vagy tudományos 
igényű publikációk megjelentetésére, amelyek ezen rendezvények, szokások feldolgozását, értékelését adják.  Kizárólag kulturális 
jellegű sajtótermékek megjelentetése támogatható.
A bizottság nem tud támogatást biztosítani iskolai kirándulások szervezéséhez, külföldi utazások, illetve szociális jellegű táborok munkájához.

A pályázók köre: költségvetési szervek, egyházak, egyesületek, nonprofit kft.-k.
A pályázat benyújtásának feltételei:
a) támogatás annak a pályázónak nyújtható, amelynek székhelye vagy telephelye Hajdúszoboszló, s amelyet a bíróság a pályázat 
kiírása évének első napja előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett 
b) a pályázathoz csatolni kell a program, rendezvény, illetve kiadvány részletes leírását, szakmai indoklását, költségvetését, külön 
megjelölve az önerő összegét,
c) a pályázati felhívásra pályázatonként 2.540.- Ft pályázati eljárási díj befizetése ellenében lehet jelentkezni, amelynek összege 
nem számolható el a támogatásból, illetve nem igényelhető vissza. 

A pályázat benyújtása:
A pályázatot a rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodájához (4200 Hajdúszoboszló, Hősök 
tere 1. sz. „A” épület I. emelet 102. szoba) 2017. február 24-én 12.00 óráig kell benyújtani 1 példányban, illetve postai úton az adott 
határidőig történő beérkezéssel. A pályázati csomag letölthető a www.hajduszoboszlo.eu honlapról az Önkormányzat/pályázatok menü-
pont alatt. Nyomtatott formában kérhető Molnár Viktória ügyintézőtől (Polgármesteri Hivatal A/102. sz. szoba, tel: 557-364). A pályázati 
eljárási díj befizetése csekken történik, vagy a 11738084-15372741 számlaszámra banki átutalással lehetséges.  A csekk átvehető a fenti 
irodában, a csekken illetve a banki átutalás esetén feltétlenül fel kell tüntetni a „Kulturális és Közművelődési Keret 2017” megjegyzést.

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság bírálja el, illetve dönt a támogatás mértékéről, a pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon 
belül. A bizottság profitorientált, vállalkozási alapon szervezett rendezvényeket és tevékenységeket nem támogat. A nonprofit jellegű tevékenységek megva-
lósításához a keretből a bekerülési költségek legfeljebb 70%-áig és maximum 700.000.-Ft-ig lehet pályázni.  

A bizottság az érvényes pályázatokat az alábbi szempontrendszert figyelembe véve értékeli: a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és 
formai követelményeinek, a koncepció, a feladat, a program szakmai megalapozottsága, céljának, tartalmának kidolgozottsága, szakmai színvonala; a pályázó 
eddig végzett szakmai munkája, eredményei, tevékenységének összhangja a tervezett feladat, program célkitűzéseivel; gyermekek számára szervezett progra-
mok, fiatalok bevonása, közreműködése a feladat, program megvalósításában;  nagyközönséget érintő, többnapos rendezvények; partnerségben, több szervezet 
közös együttműködésében megvalósuló és megrendezésre kerülő programok; ingyenes és mindenki számára elérhető, nyilvános programok; a költségvetés 
megalapozottsága, realitása, a saját forrás/önrész mértéke; a rendezvény, a program várható eredménye/hatása az érintett célcsoportra és helyi közösségre.

Az eredményhirdetés a városi portálon (www.hajduszoboszlo.eu  Önkormányzat/ pályázatok) való megjelentetéssel történik, 
a nyertes pályázókat a bizottság levélben értesíti.
A támogatás az 1. számú melléklet szerinti támogatási szerződés szerint vehető igénybe, használható fel, és felhasználásáról ennek megfelelően 
kell az erre a célra meghatározott formanyomtatványokon és a szerződés szerint elszámolni támogatott rendezvény esetén a rendezvényt követő 60 
napon belül, egyéb esetben legkésőbb 2018. február 15-ig a bizottságnak.

A részletes szakmai beszámoló tartalma:
A szervezet tárgyévi eredményének bemutatása, a megvalósult működési feltételek javítását célzó intézkedések, beszerzések, illetve a működés során felme-
rült számlákkal, alátámasztó dokumentumokkal igazolt költségek felsorolása.
A pénzügyi beszámoló tartalma: A becsatolt, számviteli szabályoknak megfelelő bizonylatokon szerepeltetni kell a támogatási szerződés számát és a célra 
felhasznált összeget. Az ezt az információt már tartalmazó számlák másolatait hitelesíteni szükséges. A kötelezettségekről a teljesítést igazoló bizonylatot (uta-
lással történő teljesítés esetén banki kivonat, ha átutalásos számla készpénzzel rendeződik, akkor pénztári bizonylat, a készpénzes fizetésnél pedig készpénzes 
számla, amire rá van vezetve, hogy fizetve) is mellékelni kell. Az elszámolás elfogadásáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája 30 napon belül dönt. 
250.000.- Ft feletti összegű támogatás esetében a pályázó köteles elszámolásában bemutatni a támogatott cél/feladat további szükséges költségeinek fedezetét 
is, kétség esetén a bizottság a dokumentumokat a polgármesteri hivatal szakemberével ellenőriztetheti. 
Azt a támogatottat, amely az elszámolást határidőben nem nyújtja be, vagy benyújtott elszámolását a bizottság nem fogadja el, a képviselő-testület - a 
támogatás teljes vagy részösszegének visszakövetelésén túl - legfeljebb 3 évre kizárhatja az önkormányzati támogatásokra pályázók köréből. Ha a keretből 
támogatott tevékenység nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a támogatást, illetve annak arányos részét vissza kell fizetni legkésőbb a pályázatban a 
tevékenység záró időpontjaként megjelölt időpontig. Ennek elmulasztása esetén a következő évi pályázatukat a bizottság nem bírálja el.

A nem szabályszerű formanyomtatványon beadott, vagy határidőn túl érkező pályázatokat a bizottság nem bírálja el.

Hajdúszoboszló, 2017. január 11. 
Máté Lajos elnök

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SPORTEGYESÜLETEK UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMO-
GATÁSÁRA A  2017. ÉVBEN 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottsága a 2017. évi 
költségvetésben elkülönített Városi Sport és Utánpótlás Keretből elnyerhető támogatásokra az 
alábbi felhívást teszi közzé:

Pályázni lehet: a városban működő az egyes sportágak korosztályos bajnokságaiban versenyző sport-
egyesületek utánpótlás-nevelő munkájának támogatására. 
A pályázók köre: sportegyesületek, akik utánpótlás-csapataikat a sportág országos szakszövetsége által, 
annak előírásai szerint szervezett bajnokságban, ranglista versenyeken szerepeltetik és versenyzőiket 
legalább heti három edzéssel készítik fel.  
 
A pályázat benyújtásának feltételei:
a) támogatás annak a pályázónak nyújtható,  amelynek székhelye vagy telephelye Hajdúszoboszló,
tagja az országos sportági szakszövetségnek, előző évi elszámolásátt határidőre benyújtotta, s amelyet a 
bíróság a pályázat kiírása évének első napja előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett 
b) a pályázatnak tartalmaznia kell a célfeladat megjelölését, a megvalósítandó szakmai program részle-
tes leírását foglalkozási, vagy edzéstervet, költségvetést, külön megjelölve az önerő összegét. Az edzés-
terv tartalmi követelményeiről az iroda tájékoztatást ad.
c) a pályázati felhívásra pályázatonként 2.540.- Ft  pályázati eljárási díj befizetése ellenében lehet jelent-
kezni, amelynek összege nem számolható el a támogatásból, illetve nem igényelhető vissza. 

A pályázat benyújtása:
A pályázatot a rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodájához 
(4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. „A” épület I. emelet 102. szoba) 2017. február 24-én 12.00 órá-
ig kell benyújtani 1 példányban, illetve postai úton az adott határidőig történő beérkezéssel. A pályázati 
csomag letölthető a www.hajduszoboszlo.eu honlapról az Önkormányzat/pályázatok menüpont alatt. 
Nyomtatott formában kérhető Molnár Viktória ügyintézőtől (Polgármesteri Hivatal A/102. sz. szoba, tel: 
557-364). A pályázati eljárási díj befizetése csekken történik, vagy a 11738084-15372741 számlaszámra 
banki átutalással lehetséges. A csekk átvehető a fenti irodában, a csekken illetve a banki átutalás esetén 
feltétlenül fel kell tüntetni a „Városi Utánpótlás Keret 2017” megjegyzést.

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság bírálja el, illetve dönt a támogatás mértékéről, 
a pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül. Határidőn túl, vagy nem szabályszerű forma-
nyomtatványon beadott, illetve bármely más okból a kiírásban foglalt követelményeknek nem megfelelő 
pályázatot a bizottság nem bírálja el; hiánypótlásra, utólagos módosításra nincs lehetőség.

A bizottság az érvényes pályázatokat, az alábbi szempontrendszert figyelembe véve értékeli:   
a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek, a koncepció, a feladat, a program 
szakmai megalapozottsága, céljának, tartalmának kidolgozottsága, szakmai színvonala; a pályázó ed-
dig végzett szakmai munkája, eredményei, tevékenységének összhangja a tervezett feladat, program 
célkitűzéseivel; rendszeres sport-tevékenységet biztosító egyesületi működés; a sportág vagy a sport-
tevékenység hagyományai, népszerűsége; a résztvevők száma, közülük a helyi állandó lakosok aránya;
a szervezet utánpótlás-nevelő tevékenysége, a fiatalok bevonása, közreműködése a feladat, program 
megvalósításában;  ingyenes és mindenki számára elérhető, nyilvános programok; a költségvetés meg-
alapozottsága, realitása, a saját forrás/önrész mértéke; a rendezvény, a program várható eredménye/
hatása az érintett célcsoportra és helyi közösségre.
Kuparendszerben való versenyeztetés költségeihez akkor járul hozzá, ha az adott korosztályban nincs 
az illetékes szakszövetség által szervezett bajnokság.   

Az eredményhirdetés a városi portálon (www.hajduszoboszlo.eu  Önkormányzat/ pályázatok) való 
megjelentetéssel történik, a nyertes pályázókat a bizottság levélben értesíti.

Ha a támogatott tevékenység nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a támogatást, illetve annak 
arányos részét vissza kell fizetni legkésőbb a pályázatban a tevékenység záró időpontjaként megjelölt 
időpontig, és erről a bizottságot értesíteni szükséges. Ennek elmulasztása esetén a pályázó következő évi 
pályázatát a bizottság nem bírálja el. A támogatás az 1. számú melléklet szerinti támogatási szerződés 
szerint vehető igénybe, használható fel, és felhasználásáról ennek megfelelően kell az erre a célra meg-
határozott formanyomtatványokon és a szerződés szerint elszámolni támogatott rendezvény esetén a 
rendezvényt követő 60 napon belül, egyéb esetben legkésőbb 2018. február 15-ig a bizottságnak.

A részletes szakmai beszámoló és a pénzügyi tartalma, annak elfogadása, valamint az elszámolás 
határidőbeni elmulasztásának következménye:  megegyezik a sporttevékenységek támogatásánál le-
írt követelményekkel és tájékoztatással.   
Hajdúszoboszló, 2017. január 11.                          Máté Lajos

elnök
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság
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HAJDÚSZOBOSZLÓ
VÁROSI LAP

Állatorvosi ügyelet

Január 28-29.
DR. SASS GERGŐ 
H-szoboszló, Attila u. 23.
Telefon: 06-70-708-5352

Február 04-05.
DR. JÓNÁS SÁNDOR 
Pocsaj, Árpád u. 108. 
Telefon: 06-70-376-1147
és
DR. GALAMBOS GÁ-
BOR 
H-szovát, Maklári u. 10.
Tel.: 06-20-974-3139

Február 11-12.
DR. ILKU MIKLÓS 
Sáránd, Bagosi u. 44.
Telefon: 06-70-376-1149
és
DR. KÁLMÁN ATTILA 
H-szoboszló, Erkel F. u. 79.
Telefon: 06-30-9-250-391

Február 18-19.
DR. BÍRÓ TAMÁS 
Hosszúpályi, Petőfi u. 7.
Telefon: 06-30-239-0230
és
DR. MELEGHEGYI 
BALÁZS 
H-szoboszló, Gönczy P. u. 
9-11.
Telefon: 06-30-240-9246

Január 27-től
KAMILLA PATIKA
Bethlen u. 30.
Tel.: 270-157

Február 03-tól
KATALIN PATIKA
Major u. 26. 
Tel.: 06-52-557-
805

Február 10-től
ARANY PATIKA
Hőgyes u. 31.
Tel.: 06-52-359-
431

Február 17-től
GYÓGYFORRÁS 
GYÓGYSZERTÁR
Hősök tere 3.
Tel.: 557-945

Február 24-től
FÜRDŐ PATIKA
Szilfákalja u. 26.
Tel.: 557-946

Ügyeleti idő: 
hétfőtől péntekig 
munkanapokon 
az ügyeletre 
kijelölt gyógysz-
ertár zárásától 21 
óráig. Szombaton 
(pihenőnapokon): 
17-től 19 óráig. 
Vasárnap és 
ünnepnapokon: 
08.00-12.00 óráig 
és 17.00-19.00 
óráig.

Szombaton az 
ügyeletes gyógy-

szertár 08.00-tól 
12.00 óráig ny-
itva tart. 
A köztes 
időszakokban 
készenléti 
szolgálatot lát 
el az ügyeletes 
gyógyszertár (te-
lefonos 
elérhetőség 
az ügyeletes 
orvos részére, 
sürgős szükség 
esetére).Ezen 
szolgálati rend 
megállapításáról 
a 3638-20/2009 
és 2052-4/2010-
es iktatószámú 
ÁNTSZ határozat 
rendelkezik.

Gyógyszertári ügyelet

alma  180-350 Ft/kg
narancs  400-450 Ft/kg
mandarin   400-420 Ft/kg
citrom  600-700 Ft/kg
körte           700 Ft/kg
vöröshagyma 150-200 Ft/kg
lilahagyma  150-400 Ft/kg
burgonya  120-250 Ft/kg
csicsóka           400 Ft/kg
sárgarépa  180-200 Ft/kg
petrezselyem 700-750 Ft/kg
karfiol           750 Ft/kg
karalábé           150 Ft/db
zeller  400-500 Ft/kg
kelkáposzta  200-500 Ft/kg
lila káposzta  260-350 Ft/kg
fekete retek           250 Ft/kg
cékla           250 Ft/kg
sütőtök           150 Ft/kg
gomba           750 Ft/kg
dióbél                       2500-3000 Ft/kg
akácméz        2200 Ft/kg
vegyes méz        1500 Ft/kg
tojás       30-40 Ft/db

PIACI ÁRAK
január19.

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete lakossági véradást 
szervez a Kovács Máté Művelődési Központban (Szilfákalja u. 2. )

2017. január 30. (hétfő) 9:00-től  17:30 óráig

Személyi igazolványát, lakcímkártyáját, és taj-kártyáját feltétlenül hoz-
za magával!

Kérjük, segítsen véradással beteg
embertársainkon!
0 óráig

 

Tájékoztatás kéményseprőipari ütemtervről
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata - a Belügyminisztérium Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központja mint közfeladatot ellátó 
kéményseprőipari szerv értesítése alapján - tájékoztatja a lakosságot, hogy
 
a 2017. évi kéményseprőipari sormunka ütemterv alapján Hajdúszoboszló te-
lepülés vonatkozásában a feladatellátás 2017. 02. 08. - 2017. 07. 28. közötti idő-
szakban történik.
 
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes infor-
máció a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasá-
gi Ellátó Központ lakossági honlapján érhető el:

 www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu 


