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Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
(továbbiakban: VMB) 2018. szeptember 12 - én 10.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről   

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Kovács Károly, Bényei Sándor, Árva Gergő 

Képviselő – testület tagjai közül: Antalné Tardi Irén, Jónás Kálmán 

Hivatal részéről: Szilágyiné Pál Gyöngyi, Szabóné Szabó Mária, dr. Sóvágó László, dr. Korpos 
Szabolcs, Tibai Irma, Nyéki István Szoboszlainé Zabos Petra,  

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Edit 
 
Orosz János/VMB elnök: Köszönti a VMB tagjait, a hivatal munkatársait a bizottság ülésén.  
Megállapítja, hogy a VMB határozatképes, a 9 bizottsági tag közül, 6 tag van jelen az ülésen.  
Aki a kiküldött meghívó szerinti napirendi javaslatokkal egyetért, az kézfeltartással jelezze:  
 
A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az alábbi napirendi javaslatokat és a következő határozatot hozta: 

129/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 
2018. szeptember 12 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

NAPIRENDI PONTOK: 

A Képviselő - testület 2018. szeptember 13  - i ülés anyagának véleményezése: 

1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetése első 6 hónapjának 
végrehajtásáról.(1.sz. Képviselő testületi anyag) 
Előadó: gazdasági irodavezető 

2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Zöldségpiac lefedéséről. (2.sz. Képviselő testületi anyag) 
Előadó: vezérigazgató 

3. Előterjesztés településrendezési eszközök módosítására. (9.sz. Képviselő testületi anyag) 
Előadó: városi főépítész 

4. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. (10.sz. Képviselő testületi anyag) 
Előadó: városi főépítész 

5. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. (Hajdúföld Kft.) (11.sz. Képviselő testületi 
anyag) 
Előadó: városi főépítész 

6. Előterjesztés önkormányzati utak ideiglenes használatáról. (14.sz. Képviselő testületi 
anyag) 
Előadó: gazdasági irodavezető 

7. Előterjesztés a TIGÁZ-DSO Kft. javára történő használati jog bejegyzéséről. (15.sz. 
Képviselő testületi anyag) 
Előadó: gazdasági irodavezető 

8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról öntözőcső fektetésére. (16.sz. Képviselő 
testületi anyag) 
Előadó: gazdasági irodavezető 

9. Előterjesztés pályázat kiírásával kapcsolatosan autóbusszal végzett menetrend szerinti 
helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztása tárgyban. (17.sz. Képviselő testületi 
anyag) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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10. Előterjesztés víziközmű vagyon 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési 
tervének meghatározására. (18.sz. Képviselő testületi anyag) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

11. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kérelméről. (19.sz. Képviselő 
testületi anyag) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

12. Előterjesztés épület hasznosítására beérkezett ajánlatról. (20.sz. Képviselő testületi 
anyag) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

13. Előterjesztés rendezvénytér kialakítására a Gábor Áron és Szent Erzsébet utcákon. 
(21.sz. Képviselő testületi anyag) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

14. Előterjesztés kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan. (22.sz. Képviselő 
testületi anyag) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

15. Előterjesztés a Dózsa György utca, Bajcsy Zs. u. kereszteződésében forgalmi irányító 
lámpa elhelyezéséről. (23.sz. Képviselő testületi anyag) 
Előadó: polgármester 

16. Előterjesztés a művelődési központ melletti park szebbé tételére. (24.sz. Képviselő 
testületi anyag) 
Előadó: polgármester 

Csak bizottsági anyag: 

17. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2018.I. félévi 
működéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

18. Előterjesztés reklámtábla közterületen történő elhelyezésével kapcsolatosan 
 Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

19. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum vis maior kérelméről 
 Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

20. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatról 
 Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

21. Tájékoztató az Aranykapu Óvoda részére biztosított keretösszeg felhasználásáról 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

22. Előterjesztés közterület igénybevételről 
 Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

Bejelentések, tájékoztatások.  

1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetése első 6 hónapjának 
végrehajtásáról. 

 

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztőnek nincs kiegészítése. A Bizottság tagjainak nincs 
kérdése, hozzászólása és véleménye, ezért a szavazás következik. Ki elfogadja az előterjesztés 
határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 
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130/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a Képviselő – testület a 2018. évi költségvetés első 6 hónapjának 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  Felkéri valamennyi költségvetési intézmény 
vezetőjét, hogy az év további részében is a takarékos gazdálkodás elveinek 
figyelembevételével járjanak el.  

Határidő : 2018.09.13. 

Felelős  : VMB elnök 

2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Zöldségpiac lefedéséről. 
 

Kovács Károly/VMB tag: Tekintettel arra, hogy nagy üvegfelülettel lenne lefedve az építmény, 
nem tartanak attól, hogy a szellőzés nem lesz megfelelő? Nem lesz benn túl meleg? 

Nyéki István/VGNZRT vezérigazgató: Vannak nyitható felületek ill. az árnyékolás megoldott. Hét 
kapu biztosít még további szellőzést.  

dr. Sóvágó László/polgármester: Az építőiparban az árak olyan szinten emelkedtek, hogy a város 
költségvetésében a piac lefedésére jelenleg nincs forrás. Javasolja a meglévő 70 mFt terhére, 
hogy októberre készüljön előterjesztés, az ajtók zárhatóvá tételéről, festésről vagy egyéb 
felújítási munkákról.  

Árva Gergő/VMB tag: Módosító javaslata, hogy a 2019 évi költségvetés tárgyalásakor vizsgálják 
meg, hogy a rendelkezésre álló 70 mFt keretösszeget tudják e növelni, ha nincs lehetőség a 
keretösszeg további növelésére, úgy 2019 tavaszán kezdődjenek el azok a felújítási munkálatok, 
amelyeket a 70 mFt keretösszeg terhére el lehet végezni. 

Lőrincz László/gazdasági irodavezető: Már most látható, hogy nincs lehetőség a 70 mFt 
keretösszeg további növelésére.  

dr. Sóvágó László/polgármester: Természetesen kizárólag csak olyan felújítási munkákra 
gondol, amely ezzel a tervvel összhangban van és kijön a rendelkezésre álló keretösszegből. Az 
októberi ülésre ezt pontosan fel lehet mérni. Magát a munkát akkor kell végezni, amikor a 
legkevesebb az árus, hogy minél kevésbé zavarják a munkálatok az árusítási tevékenységet. Nem 
biztos, hogy a tavaszi időszak erre a legalkalmasabb.  

Orosz János/VMB tag: Kéri a bizottság tagjait, hogy először a módosító javaslatról szavazzanak. 
Aki támogatja, Árva Gergő bizottsági tagunk javaslatát a 70 mFt későbbi felhasználásáról, a 
keretösszeg növeléséről, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 2 igen szavazattal (Harsányi István, Árva Gergő) 
ellenszavazat nélkül 4 tartózkodással (Orosz János, Németi Attila Sándor, Bényei Sándor, Kovács 
Károly) nélkül elutasította a módosító javaslatot.  

Orosz János/VMB tag: Kéri, hogy az előterjesztés határozati javaslatáról kézfeltartással 
szavazzanak: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 1 igen szavazattal (Árva Gergő) ellenszavazat nélkül 5 
tartózkodással (Orosz János, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Bényei Sándor, Kovács 
Károly) nélkül elutasította az előterjesztés határozati javaslatát és a következő határozatot 
hozta: 
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131/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
nem támogatja, hogy a Képviselő – testület a zöldségpiacnak a mellékelt tervben szereplő 
módon történő, az előterjesztésben szereplő változatok szerinti lefedéséhez a 
költségvetés tartalékából a meglévő előirányzaton felül 137.000.000 Ft – ot biztosítson.  

Határidő : 2018.09.13. 

Felelős  : VMB elnök 

3. Előterjesztés településrendezési eszközök módosítására. 
 

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztőnek nincs kiegészítése. A Bizottság tagjainak nincs 
kérdése, hozzászólása és véleménye, ezért a szavazás következik. Ki elfogadja az előterjesztés 
határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

132/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a Képviselő – testület az előterjesztés mellékleteként becsatolt 
településszerkezeti terv módosítását elfogadja.  

Határidő : 2018.09.13. 

Felelős  : VMB elnök 

4. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről.  
 

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztőnek nincs kiegészítése. A Bizottság tagjainak nincs 
kérdése, hozzászólása és véleménye, ezért a szavazás következik. Aki elfogadja az előterjesztés 
határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

133/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a Képviselő – testület belterületbe vonja a Fekete László u. DK-i oldalán 
lévő  

a) 0220/8hrsz-ú külterületi, 0 Ha 9892 m2 területű 8,93 Ak értékű, legelő művelési 
ág alatti ingatlant7950 hrsz. alatti belterületi legelőként  

b)  0220/23 hrsz. alatti külterületi, 0 Ha 7616 m2 területű 1,92 Ak értékű, legelő 
művelési ág alatti ingatlant7951 hrsz. alatti belterületi legelőként  

 

Határidő : 2018.09.13. 

Felelős  : VMB elnök 



6 

                   AZONOSÍTÓ: ME 21-01/B02 ÉRVÉNYES: 2006. 11. 01. NAPJÁTÓL 

 

5. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről.  

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztőnek nincs kiegészítése. A Bizottság tagjainak nincs 
kérdése, hozzászólása és véleménye, ezért a szavazás következik. Aki elfogadja az előterjesztés 
határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

134/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a Képviselő – testület elvi támogatását adja, hogy a Hajdúszoboszló, 021 
hrsz. alatti külterületi ingatlan belterületbe vonásra kerüljön. Valamennyi felmerülő 
költség a tulajdonost terheli. A végleges belterületbe vonási vázrajzot ismételten az 
önkormányzati ülés elé kell terjeszteni. 

Határidő : 2018.09.13. 

Felelős  : VMB elnök 

6. Előterjesztés önkormányzati utak ideiglenes használatáról.  

Szabóné Szabó Mária/ügyintéző: Az előterjesztés határozati javaslatát a V-Híd Zrt – vel történt 
egyeztetés alapján módosítani szükséges az alábbiakkal: 

„.. a területről a Polgármesteri Hivatal képviselőivel előzetes bejáráson felvett jegyzőkönyv 

alapján, igény szerint elszállítja vagy hagyja az időjárási viszonyoktól függően, de legkésőbb 

2019.március 31 – ig.”.  

Kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy a határozati javaslatot ezzel a módosítással elfogadni 
szíveskedjen. 

Orosz János/VMB elnök: Aki támogatja a módosított határozati javaslatot, az kézfeltartással 
jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

135/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a Képviselő – testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő, alábbiakban felsorolt külterületi utakat a V-Híd 
Zrt. a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, nevezetesen a Püspökladány-Ebes 
vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése építési beruházás 
vonatkozásában organizációs útként ideiglenesen használja: 

- Hajdúszoboszló külterület 0114/144 hrsz (föld burkolat) 
- Hajdúszoboszló külterület 0136 hrsz (földburkolat) 

 
A V-Híd Zrt. az utakat 2018. december 15. napig használhatja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a 
0114/144 és 0136 hrsz-ú ingatlanok jelenlegi állapota miatt a használat idejére 
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ideiglenes megerősítésre sor kerüljön: az érintett rész területkiegyenlítését követően kb. 
20 cm vastagságban darált tégla, tört beton vagy zúzalék kihelyezése. A V-Híd Zrt. a 
használat végeztével a kihelyezett erősítő anyagot a területről a Polgármesteri Hivatal 
képviselőivel előzetes bejáráson felvett jegyzőkönyv alapján, igény szerint elszállítja vagy 
hagyja az időjárási viszonyoktól függően, de legkésőbb 2019.március 31 – ig. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlanok ideiglenes 
használatáról (organizációs út) szóló megállapodás aláírására. 
 
Határidő : 2018.09.13. 

Felelős  : VMB elnök 

7. Előterjesztés a TIGÁZ-DSO Kft. javára történő használati jog bejegyzéséről.  

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztőnek nincs kiegészítése. A Bizottság tagjainak nincs 
kérdése, hozzászólása és véleménye, ezért a szavazás következik. Aki elfogadja az előterjesztés 
határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

136/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a Képviselő – testület hozzájárulását adja a közcélú nyomásszabályozó 
állomás TIGÁZ – DSO Kft javára történő használati jog bejegyzésére a Hajdúszoboszlói 
2475/10 hrsz – ú ingatlan 39 m2, a 2475/18 hrsz – ú ingatlan 5 m2 nagyságú területére 
vonatkozóan.  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul, hogy a TIGÁZ 
– DSO Kft. használati jog alapítása ellenében, az ingatlan használatát korlátozó egyszeri 
kártalanítás jogcímén a 2475/10 hrsz – ú ingatlan esetében 1.000 Ft összeget, a 2475/18 
hrsz-ú ingatlan esetében 500 Ft összeget fizessen meg az önkormányzat javára. 

A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert a használati jog alapításáról szóló 
megállapodás aláírására.  

Határidő : 2018.09.13. 

Felelős  : VMB elnök 

8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról öntözőcső fektetésére.  

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztőnek nincs kiegészítése. A Bizottság tagjainak nincs 
kérdése, hozzászólása és véleménye, ezért a szavazás következik. Aki elfogadja az előterjesztés 
határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

137/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a Képviselő – testület hozzájárulását adja, hogy a Hajdúszoboszló Város 
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Önkormányzata tulajdonában lévő hajdúszoboszlói 071 és 078 hrsz – ú önkormányzati út 
megnevezésű ingatlan igénybevételével az AGROPOINT KFT öntözőtelepet létesítsen.  

Beruházó köteles a zárt tápvezetéket oly módon megépíteni, hogy az utat a jelenlegi 
koronaszint alatt minimum 1,5 méterre keresztezze. A beruházás kivitelezését 
tenyészidőszakon kívül kell megvalósítani. Beruházó köteles a beruházás kivitelezésének 
ideje alatt is az átmenő forgalom számára áthaladást biztosítani. Beruházó a beruházás 
kivitelezés során, valamint az öntözőtelep működése alatt harmadik személy részére 
okozott károkért felelősséggel tartozik.  

a tulajdonosi hozzájárulást Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az öntözés vízjogi 
engedélyéhez adta ki.  A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
dokumentumok aláírására.  

Határidő : 2018.09.13. 

Felelős  : VMB elnök 

9. Előterjesztés pályázat kiírásával kapcsolatosan autóbusszal végzett menetrend 
szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztása tárgyban.  

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztőnek nincs kiegészítése. A Bizottság tagjainak nincs 
kérdése, hozzászólása és véleménye, ezért a szavazás következik. Aki elfogadja az előterjesztés 
határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

138/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a Képviselő – testület támogassa, az autóbusszal végzett menetrend 
szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása érdekében szolgáltató 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatását 2019. január 01 – 2023. 
december 31. közötti - 5 év - időszakra vonatkozóan az előterjesztésben foglaltak alapján, 
a jelenlegi szolgáltatási szint megtartása mellett.  

Határidő : 2018.09.13. 

Felelős  : VMB elnök 

10. Előterjesztés víziközmű vagyon 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervének meghatározására.  

 

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztőnek nincs kiegészítése. A Bizottság tagjainak nincs 
kérdése, hozzászólása és véleménye, ezért a szavazás következik. Aki elfogadja az előterjesztés 
határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

139/2018. (IX.12.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a Képviselő – testület testülete támogassa,  

1.) Az előterjesztés mellékletét képező, 2019-2033. évekre szóló, az ivóvízellátás, 
szennyvízelvezetés és tisztítás (vízmű-rendszer kódjai: 11-05175-1-001-00-10, 21-
05275-1-001-00-06) Gördülő Fejlesztési Tervét – beruházások - elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, egyben felhatalmazza a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-t a  

terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak történő benyújtására 

jóváhagyás végett. 

2.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletét képező, 2019-2033. évekre szóló, az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és 
tisztítás (vízmű-rendszer kódjai: 11-05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) 
Gördülő Fejlesztési Tervét – felújítások, pótlások – elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Zrt-t –mint a terv 

benyújtásáért felelőst - a terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak 

történő benyújtására jóváhagyás végett. 

Határidő : 2018.09.13. 

Felelős  : VMB elnök 

11. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kérelméről.  

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztőnek nincs kiegészítése. A Bizottság tagjainak nincs 
kérdése, hozzászólása és véleménye, ezért a szavazás következik. Aki elfogadja az előterjesztés 
határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

140/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a Képviselő – testület bruttó 1.446.530,-Ft-ot biztosítson a 
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde részére az intézmény villámvédelmi 
rendszerének felújítására, szabványossá tételére a 2018. évi költségvetés 12. sz. melléklet 
„dologi tartalék intézmények részére” sorának terhére. 

Határidő : 2018.09.13. 

Felelős  : VMB elnök 

12. Előterjesztés épület hasznosítására beérkezett ajánlatról.  

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztőnek nincs kiegészítése. A Bizottság tagjainak nincs 
kérdése, hozzászólása és véleménye, ezért a szavazás következik. Aki elfogadja az előterjesztés 
határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze: 
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A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

141/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a Képviselő – testület támogassa a Búzavirág-94. Kft. ajánlatát a tervezett 
Szabadidő Park területén található Főépület hasznosítására vonatkozóan. 

Felkéri a Jegyzőt a Kft-vel kötendő bérleti szerződés tervezetét terjessze a képviselő-

testület elé jóváhagyás végett. 

Határidő : 2018.09.13. 

Felelős  : VMB elnök 

13. Előterjesztés rendezvénytér kialakítására a Gábor Áron és Szent Erzsébet utcákon. 

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztőnek nincs kiegészítése. A Bizottság tagjainak nincs 
kérdése, hozzászólása és véleménye, ezért a szavazás következik. Aki elfogadja az előterjesztés 
határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

142/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a Képviselő – testület támogassa, a városi nagyrendezvények helyszínéül 
kijelölt, a Szent Erzsébet utca (3029/2 hrsz) és Gábor Áron utcán (3030/3 hrsz) található 
ingatlanok rendezvény lebonyolítására alkalmas kialakítását a 2018. évi városi 
költségvetés beruházások (13.sz. melléklet) táblázat 9/ÖK ( ideiglenes elárusítóhelyek 
kialakítása) sora terhére.   

Határidő : 2018.09.13. 

Felelős  : VMB elnök 

14. Előterjesztés kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan. 

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztőnek nincs kiegészítése. A Bizottság tagjainak nincs 
kérdése, hozzászólása és véleménye, ezért a szavazás következik. Aki elfogadja az előterjesztés 
határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

143/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a Képviselő – testület támogassa, pályázat kiírását a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 44/c. § alapján – a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól 
szóló 455/2013. (XI.29.) Kormányrendelet szerint a közszolgáltató kiválasztása céljából. 
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A megpályázható közszolgáltatási időszakot 5 évben határozza meg. 

A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt a pályázati eljárás lefolytatására, a polgármestert a 

közszolgáltatási szerződés aláírására. 

Határidő : 2018.09.13. 

Felelős  : VMB elnök 

15. Előterjesztés a Dózsa György utca, Bajcsy Zs. u. kereszteződésében forgalmi 
irányító lámpa elhelyezéséről. 

Antalné Tardi Irén/önkormányzati képviselő: Mivel a kérdéses útkereszteződés az I – IV. körzet 
határán van, és ő a IV. körzet képviselője, tudja mennyi problémát okoz az ott lakóknak ez a 
csomópont. Kéri az előterjesztés elfogadását. 

dr. Sóvágó László/polgármester: Kérte Bodó Sándor képviselő úr támogatását és segítségét a 
probléma mielőbbi megoldására. 

Orosz János/VMB elnök: A Bizottság tagjainak nincs kérdése, hozzászólása és véleménye, ezért a 
szavazás következik. Aki elfogadja az előterjesztés határozati javaslatát, az kézfeltartással 
jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

144/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a Képviselő – testület egyetértsen azzal, hogy a Bajcsy-Zsilinszky, Dózsa 
Gy. utca kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás valósuljon meg. Ennek 
fedezetére - az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 25.) 
önkormányzati rendelet 14. sz. melléklet (Felújítások) 2/ÖK sor (Közterületek felújítása) 
terhére - 30 millió Ft-ot biztosít.  

Felkéri Bodó Sándor országgyűlési képviselőt, hogy – a fentiekben javasolt módon – a 
probléma megoldásához nyújtson segítséget. 
 

Határidő : 2018.09.13. 

Felelős  : VMB elnök 

16. Előterjesztés a művelődési központ melletti park szebbé tételére.  

Jónás Kálmán/önkormányzati képviselő: Fiatal egyetemistákat kérjenek fel, hogy lendületes, 
modern, fiatalok számára is élvezhető park létrehozásához adjanak ötletet. 

dr. Sóvágó László/polgármester: Nem látja akadályát, ennek a kezdeményezésnek. Ebből a 30 
mFt – ból a burkolat és a park rendbetételére kerül sor. Beszerzésre kerül természetesen pár 
pad is.  

Orosz János/VMB elnök: A Bizottság tagjainak nincs kérdése, hozzászólása és véleménye, ezért a 
szavazás következik. Aki elfogadja az előterjesztés határozati javaslatát, az kézfeltartással 
jelezze: 
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A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

145/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a Képviselő – testület egyetértsen a művelődési központ melletti park 
felújításával. A költségek fedezésére a költségvetési tartalék terhére 30 millió Ft-ot 
biztosít.  

Megbízza a Városgazdálkodási Zrt.-t a beruházás lebonyolításával. A munkálatok 

befejezésének időpontja 2019. május 15. 

Határidő : 2018.09.13. 

Felelős  : VMB elnök 

17. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2018.I. félévi 
működéséről 

 

Antalné Tardi Irén/önkormányzati képviselő: Az anyagból kitűnik, hogy az utaskilométer nőtt, 
bár az utaslétszám csökkent. A szolgáltatást végző bevétel csökkenését az önkormányzatnak kell 
pótolni.  

Orosz János/VMB elnök: Mint tudjátok, a Fekete László utca belterületbe vonásra került. Nagyon 
sok fiatal költözött ki erre a környékre. Ezeknek az embereknek egyetlen lehetőségük a városias 
életvitelhez, az autóbuszjárat megtartása.   

Amennyiben nincs hozzászólás, vélemény, akkor a szavazás következik. Aki az előterjesztés 
határozati javaslatával egyetért, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

146/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági / Gazdasági 
Bizottsága az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város 
területén 2018. I. félévben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 
tájékoztatójában foglaltakat tudomásul veszi. 

Határidő : - 

Felelős  :  - 

18. Előterjesztés reklámtábla közterületen történő elhelyezésével kapcsolatosan 
 

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztőnek nincs kiegészítése. A Bizottság tagjainak nincs 
kérdése, hozzászólása és véleménye, ezért a szavazás következik. Ki elfogadja az előterjesztés 
határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 
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147/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, a József Attila utcán a kijelölt gyalogosátkelő és a Gambrinusz parkoló bejárata 

közötti területre, a járda melletti szakaszon 1 db 2 méter széles 1 méter magas fix 

reklámtábla elhelyezését. 

Kérelmező köteles a közterület használatára vonatkozó hatósági szerződést megkötni, a 

vonatkozó használati díjat maradéktalanul megfizetni. 

Határidő : 2018. szeptember 30. 

Felelős  : Jegyző  

19. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum vis maior kérelméről 
 

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztőnek nincs kiegészítése. A Bizottság tagjainak nincs 
kérdése, hozzászólása és véleménye, ezért a szavazás következik. Aki elfogadja az előterjesztés 
határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

148/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

utólagosan bruttó 416.000,-Ft-ot biztosít a 2018. évi intézményfelújítási keret vis maior 

kiadásaira fenntartott részéből a Bocskai István Múzeum részére a Bocskai u. 12. szám 

alatti épületének tűzfal felújítására. 

 

Felelős  : Jegyző 

Határidő : 2018. szeptember 30. 

 

20. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatról 
 

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztőnek nincs kiegészítése. A Bizottság tagjainak nincs 
kérdése, hozzászólása és véleménye, ezért a szavazás következik. Aki elfogadja az előterjesztés 
határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

149/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja  

- a Szurmai utca kanyar és a József Attila utca közötti szakaszán a várakozás 
megtiltását 2 db „Várakozni tilos” jelzőtábla kihelyezését; 
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-  a Szép Ernő utcán 30 km/h sebességkorlátozás bevezetését 2 db „30 km/h 
sebességkorlátozás” jelzőtábla kihelyezését; 

- a Nádudvari út – Csepűs sor útkereszteződésnél forgalomtechnikai tükör 
kihelyezését, amennyiben a Nádudvari út kezelője, a Magyar Közút NZrt. a 
forgalomtechnikai tükör kihelyezéséhez közútkezelői hozzájárulását megadja.  

 

A jelzőtáblák és forgalomtechnikai eszköz kihelyezéséhez szükséges pénzügyi forrást a 

városi költségvetés, városüzemeltetési tábla (9. sz. melléklet) „Belterületi utak 

fenntartása” megnevezésű pénzügyi keret terhére biztosítja. 

Határidő : 2018. október 20. 

Felelős  : Jegyző  

21. Tájékoztató az Aranykapu Óvoda részére biztosított keretösszeg felhasználásáról 
 

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztőnek nincs kiegészítése. A Bizottság tagjainak nincs 
kérdése, hozzászólása és véleménye, ezért a szavazás következik. Aki elfogadja az előterjesztés 
határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

150/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága az 

Aranykapu Óvoda részére biztosított 5 millió Forint keretösszeg felhasználásáról szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős  : Jegyző 

Határidő : azonnal 

22. Előterjesztés közterület igénybevételről 
 

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztőnek nincs kiegészítése. A Bizottság tagjainak nincs 
kérdése, hozzászólása és véleménye, ezért a szavazás következik. Aki elfogadja az előterjesztés 
határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 6 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Németi Attila Sándor, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

151/2018. (IX.12.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja a 2018. szeptember 14-én a Gábor Áron utcán a Szörf épület előtti szakaszon 4-

5 db személygépjármű elhelyezését. 

Határidő : 2018. szeptember 14. 

Felelős  : Jegyző  
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Orosz János/VMB elnök: Köszöni a Bizottság aktív közreműködését, az ülést 11,05 – kor bezárja.  

 

k.m.f. 

 

Németi Attila Sándor         Orosz János 

VMB tag         VMB elnök 
                 

 

    Molnár Edit 

jegyzőkönyv vezető 

 

 

 


