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Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
(továbbiakban: VMB) 2018. június 13 - án 10.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről   

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Orosz János, Marosi György Csongor, 
Németi Attila Sándor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Harsányi István, Kovács Károly, Bényei 
Sándor, Árva Gergő 

Hivatal részéről: Szilágyiné Pál Gyöngyi, Szabóné Szabó Mária,  

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, 7 tag van jelen az ülésen. A 
kiküldött napirendek kiegészítését javasolja: 

- A Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde felújítási munkákra vonatkozó kérelmével és  
- Előterjesztés önkormányzati utak ideiglenes használatáról szóló anyaggal, 

valamint a napirendi javaslatok közül az Előterjesztés Gábor Áron utcán ügyességi játékok 
telepítésére vonatkozó előterjesztést a kérelmező visszavonta, ezért a bizottság nem tárgyalja.  
Aki a módosításokkal egyetért, az kézfeltartással jelezze:  
 
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Máté Lajos, Németi 
Attila Sándor, Harsányi István, Bényei Sándor, Árva Gergő, Kovács Károly) ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatok módosítását. 

Aki az így megállapított napirendi javaslatokkal egyetért, az kézfeltartással jelezze:  
 
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Máté Lajos, 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: 

108/2018. (VII.04.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 
2018. július 04 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

NAPIRENDI PONTOK: 

A Képviselő - testület 2018. július 05  -i ülés anyagának véleményezése: 

1. Előterjesztés Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan kisajátításáról. (8.sz. Képviselő – 
testületi napirendi javaslat) 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 

2. Előterjesztés az Rácz F. u. 92. szám alatti ingatlan rendezésére (9.sz. Képviselő – testületi 
napirendi javaslat) 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 

3. Előterjesztés a Sportpark kiegészítő beruházásáról. (10.sz. Képviselő – testületi 
napirendi javaslat) 
Előadó: jegyző 
 

4. Előterjesztés klímastratégia kidolgozására vonatkozó pályázat beadásáról. (11.sz. 
Képviselő – testületi napirendi javaslat) 
Előadó: jegyző 
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5. Előterjesztés rendelet felülvizsgálatra – a települési szilárd hulladékról szóló 
önkormányzati rendelet módosítására (14.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

6. Előterjesztés költségvetési keretek közötti átcsoportosítással és többletforrás 
biztosításával kapcsolatosan (15.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

7. Előterjesztés az óvoda konyha infrastrukturális felújítására vonatkozó pályázatról (16.sz. 
Képviselő – testületi napirendi javaslat) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

8. Előterjesztés a „csónakázó tó” egy részének nyilvánossá tételéről (19.sz. Képviselő – 
testületi napirendi javaslat) 
Előadó: polgármester 
 

9. Előterjesztés a Szent István park körüli területek átépítéséről. (20.sz. Képviselő – 
testületi napirendi javaslat) 
Előadó: polgármester 

Csak bizottsági anyag: 

10. Előterjesztés Kamionos Találkozó programhelyszínének módosítási kérelméről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

11. Előterjesztés városi utak padkarendezéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

12. Előterjesztés reklámtábla közterületen történő kihelyezésével kapcsolatosan 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

13. Előterjesztés Vendéglátó ipari előkert kialakításával kapcsolatosan 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

14. Előterjesztés mozgó árusítás iránti kérelemről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

15. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatról 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

16. Előterjesztés a „Nagy Ebéd” piknik megtartásáról 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

17. Tájékoztató zártkerti és belterületi gallyazással kapcsolatban 
Előadó: aljegyző, igazgatási irodavezető 
 

18. Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde felújítási munkákra vonatkozó kérelme 
 

19. Előterjesztés önkormányzati utak ideiglenes használatáról 
Előadó: gazdasági irodavezető 

Bejelentések, tájékoztatások.  

Dr. Sóvágó László/polgármester: Kéri, hogy a 8 és 9 –es napirendi pontokat, elfoglaltságára való 
tekintettel vegye előre a bizottság.  
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1. Előterjesztés a „csónakázó tó” egy részének nyilvánossá tételéről 

Árva Gergő/VMB tag: Nem látja az anyagban a Hungarospa managementjének előterjesztéssel 
kapcsolatos állásfoglalását. Értékes területet vesznek el a fürdőtől, így kevesebb embert tudnak 
majd fogadni. 

Harsányi István/VMB tag: A fürdők területi nagyság alapján kapják meg az engedélyezett 
maximális belépőszámot. Hogyan fog ez változni, az elképzelés megvalósítása után? 

10.20 – kor Majoros Petronella belép a terembe, így a Bizottság jelenlévő tagjainak létszáma 8 
főre emelkedett. 

Dr. Sóvágó László/polgármester: A management tudomásul vette a városfejlesztési koncepciót, a 
fürdő további terveit ez a fejlesztés nem hátráltatja. Összességében a fürdő területe nem 
csökken, hiszen a Gábor Áron utca irányában már bővült, itt már több medencét, pihenőtereket, 
játszóteret alakítottak ki, amit a vendégek már birtokba vettek. Kéri az előterjesztés 
támogatását. 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs további hozzászólás, kérdés, a szavazás következik.  
Aki támogatja az előterjesztés határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 5 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 
Csongor, Németi Attila Sándor, Bényei Sándor, Kovács Károly) 3 ellenszavazattal (Majoros 
Petronella, Árva Gergő, Harsányi István) tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati 
javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

109/2018. (VII.04.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a Képviselő-testület egyetértsen a „csónakázó tó” egy részének 
nyilvánosság részére történő megnyitásával. Felkéri a Hungarospa vezérigazgatóját a 
kerítések 2019. március 31-ig történő áthelyezésére. A repülőtér felé eső határvonalat 
úgy kell „meghúzni”, hogy az a fürdő bővítését semmilyen módon ne akadályozza, 
végrehajtását a polgármester hatáskörébe utalja. 
A tó későbbi hasznosítására ötletpályázatot ír ki, amelynek feltételeit a melléklet 
tartalmazza.  
A pályázatok díjazására a költségvetési tartalékból 5 millió forintot biztosít. 
 
Határidő : 2018.07.05. 
Felelős  : elnök 
 

2. Előterjesztés a Szent István park körüli területek átépítéséről.  

Dr. Sóvágó László/polgármester: Tájékoztatja a tisztelt Bizottságot, hogy a Magyar Turisztikai 
Ügynökség, Egészségturisztikai vezetőjétől azt a tájékoztatást kapta, hogy a korábbi 1 Mrd Ft 
helyett 1,5 Mrd Ft – ot kap fejlesztési célra városunk. A pályázatban, természetesen az MTÜ által 
is elfogadható projekt elemeket kell beemelni. Ilyen például a most tárgyalt Szent István park 
körüli terület átépítése, a Szent István park fel nem újított részének a rehabilitációja ill. a 
szökőkút cseréje, amelyre érvényes építési engedéllyel rendelkezünk. A tanulmányterveket idén 
augusztus végéig kell beadni, becsült költsége 200 m Ft.  

Árva Gergő/VMB tag: Van e ekkora költségvetési tartalékunk? 

Dr. Sóvágó László/polgármester: A 2. számú Képviselő – testületi előterjesztés alapján, 
mondhatja, hogy van ekkora tartaléka a városnak. 
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Majoros Petronella/VMB tag: A megszűnő parkolók milyen formában és hol kerülnek pótlásra? 

Dr. Sóvágó László/polgármester: Parkolók esetében sok rejtett tartaléka van a városnak. Ilyen 
például az Aqua Palace - Gyógyfürdő közötti terület, ahol 20 db dolgozói parkoló van fenntartva, 
a város legfrekventáltabb területén, miközben mindenhol az autómentességet hirdetjük! 
Egyébként az év 90%-ban nincs parkoló hiány a városban. Jelen anyag elfogadásával a kulturált 
árusításra, a mediterrán stílus folytatására van lehetőség.  

Cél a város kormányprogramon kívüli fejlesztése!  

A Mátyás király sétányon tulajdonjoggal rendelkezőktől írásbeli megállapodásai vannak arról, 
hogy október 31 –ig lebontanak olyan építményeket, amelyek a későbbi fejlesztésben és 
kialakuló városképbe nem illenek.  

Harsányi István/VMB tag: Sok beteg ember hogyan fog gyógykezelésre járni, ha nem lesz a 
bejárat előtt parkoló?   

Dr. Sóvágó László/polgármester: A fürdő főbejáratához legközelebbi parkolóhelyeket ki kell 
jelölni a mozgáskorlátozottak részére, és a probléma megoldódott.  

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs további hozzászólás, kérdés, a szavazás következik.  
Aki támogatja az előterjesztés határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 5 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 
Csongor, Németi Attila Sándor, Bényei Sándor, Kovács Károly) 3 ellenszavazattal (Majoros 
Petronella, Árva Gergő, Harsányi István) tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati 
javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

110/2018. (VII.04.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetértsen azzal, hogy az elkészült tervek alapján a buszpályaudvar előtti parkoló 
megépüljön, támogatja, hogy a fürdő téli bejárata előtti parkoló a park részévé váljon, 
kapjon az ott lévő járdákkal azonos szintű, azokkal összhangban álló burkolatot. 
Felhatalmazza a polgármestert, a teret „berendező” tervező(k) kiválasztására. 
A célok megvalósítására a költségvetési tartalékból 200 millió forintot biztosít. 
Határidő : 2018.07.05. 
Felelős  : elnök 
 

Orosz János/VMB elnök: Kéri a Bizottságot, hogy a mozgó árusítás iránti kérelmet vegyék előre. 
Köszönti a kérelmező Borók Melinda Gyöngyit.  

3. Előterjesztés mozgó árusítás iránti kérelemről 
 

Borók Melinda Gyöngyi/kérelmező: Kérelmet nyújtott be, hogy a Mátyás király sétányon vagy a 
Mátyás király sétány – Fürdő utca – Gábor Áron utca - József Attila utca útvonalon triciklivel 
mozgóárusítási tevékenységet végezhessen. Főtt kukorica és vattacukor árusításra vonatkozik a 
kérelmük.  

Szilágyiné Pál Gyöngyi/ városfejlesztési irodavezető-helyettes: Az előterjesztés részletesen 
tartalmazza azokat a helyszíneket, ahol engedélyezett a mozgó árusítás.  

Borók Melinda Gyöngyi/kérelmező: Más helyszínt nem tart jónak, kizárólag a kérelmében 
megjelölt útvonalat. Mivel erre lehetőség nincs, ezért kérelmét visszavonja.  
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Orosz János/VMB elnök: Mivel kérelmező visszavonta a mozgó árusításra vonatkozó kérelmét, 
ezért további tárgyalásra, szavazásra nincs szükség. 

4. Előterjesztés Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan kisajátításáról. 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdések sincsenek, 
a szavazás következik. Aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatával, az kézfeltartással 
jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 
Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Árva Gergő, Harsányi István, Bényei Sándor, 
Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati 
javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

111/2018. (VII.04.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a képviselő-testület hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 
44. szám alatti 2500 hrsz-ú ingatlan 3/6-od tulajdoni hányadának kisajátításához 
9.194.000,-Ft vételáron a Méltányossági Kisajátítási Alap terhére. Vevő a vételárat egy 
összegben, az adásvételi szerződés aláírását követő 8 fizeti meg eladó részére. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 

Határidő : 2018.07.05. 
Felelős  : elnök 
 

5. Előterjesztés az Rácz F. u. 92. szám alatti ingatlan rendezésére 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdések sincsenek, 
a szavazás következik. Aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatával, az kézfeltartással 
jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 
Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Árva Gergő, Harsányi István, Bényei Sándor, 
Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati 
javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

112/2018. (VII.04.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a képviselő-testület hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Rácz F. u. 92. 
szám alatti 7642/129 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez Lajtos Ferenc Rácz F. u. 90. szám 
alatti lakos részére az alábbi feltételekkel: 

- az ingatlan eladási ára: bruttó 2.370.000,-Ft 
- a vételárat vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg, egy összegben 

fizeti meg az eladó részére 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata hozzájárulását adja, hogy a vevő a 

7642/129 hrsz-ú ingatlant összevonja a saját tulajdonában lévő 7642/89 hrsz-ú 
ingatlannal. Az ingatlanok egyesítésig Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 
7642/129 hrsz-ú ingatlanra visszavásárlási jogot ír elő, melyről a telekalakítási 
eljárás ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése során lemond. 

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmező a 
7642/129 hrsz-ú ingatlanon lévő árkot saját felelősségére és költségére drain-cső 
fektetésével kiváltsa, amennyiben a kérelmező által kiépített vízelvezető rendszer 
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nem megfelelő működéséből adódó károkért az Önkormányzat semmilyen 
felelősséget nem vállal. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 

Határidő : 2018.07.05. 
Felelős  : elnök 
 

6. Előterjesztés a Sportpark kiegészítő beruházásáról 
 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdések sincsenek, 
a szavazás következik. Aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatával, az kézfeltartással 
jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 
Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Árva Gergő, Harsányi István, Bényei Sándor, 
Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati 
javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

113/2018. (VII.04.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a képviselő-testület hozzájárulását adja a Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Program keretén belül megvalósuló sportparkhoz vezető járda kiépítéséhez, 
az ehhez szükséges bruttó 2 MFt forrást a beruházások, felújítások, pályázatok, tartalék 
költségkeret terhére biztosítja.  
 
Határidő : 2018.07.05. 
Felelős  : elnök 
 

7. Előterjesztés klímastratégia kidolgozására vonatkozó pályázat beadásáról. 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdések sincsenek, 
a szavazás következik. Aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatával, az kézfeltartással 
jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 
Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Árva Gergő, Harsányi István, Bényei Sándor, 
Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati 
javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

114/2018. (VII.04.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a képviselő-testület hozzájárulását adja a KEHOP 1.2.1 számú, „Helyi 
klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” 
című pályázati felhívásra a támogatási kérelem beadására. 

Határidő : 2018.07.05. 
Felelős  : elnök 
 

8. Előterjesztés rendelet felülvizsgálatra – a települési szilárd hulladékról szóló 
önkormányzati rendelet módosítására 
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Orosz János/VMB elnök: Amennyiben előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdések sincsenek, 
a szavazás következik. Aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatával, az kézfeltartással 
jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 
Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Árva Gergő, Harsányi István, Bényei Sándor, 
Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati 
javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

115/2018. (VII.04.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a képviselő-testület hozzájárulását adja az alábbi rendelet tervezethez:   

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
____/2018. (VI.14.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékról szóló 7/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva - 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, 
Egészségügyi, Szociális Bizottságának véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

A R. 5. §-ának (5) bekezdésében az alvállalkozó kifejezés „közszolgáltatói alvállalkozó” 
kifejezésre változik. 

2. § 

A R.  27. §-ának (6) bekezdésében az alvállalkozó kifejezés „közszolgáltatói alvállalkozó” 
kifejezésre változik. 

Záró rendelkezések 

3. § 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

  Dr. Sóvágó László     Dr. Korpos Szabolcs 
       polgármester                    jegyző  

9. Előterjesztés költségvetési keretek közötti átcsoportosítással és többletforrás 
biztosításával kapcsolatosan 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdések sincsenek, 
a szavazás következik. Aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatával, az kézfeltartással 
jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 
Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Árva Gergő, Harsányi István, Bényei Sándor, 
Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati 
javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

116/2018. (VII.04.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa 
a 2018. évi városi költségvetés beruházások (13. sz. melléklet) 3/ÖK soráról 
(„Fenntartható közlekedésfejlesztés Hsz-n.” pályázathoz ingatlanszerzés és telekalakítás) 
felszabaduló keret - 8.650.900,-Ft -  átcsoportosítását a beruházások táblázat (13. sz. 
melléklet) 2/ÖK sorára ((„Fenntartható közlekedésfejlesztés Hsz-n.” pályázat). 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a 2018. évi költségvetési rendelet vonatkozó 
módosításának előkészítésére és előterjesztésére. 

Határidő : 2018.07.05. 
Felelős  : elnök 
 

117/2018. (VII.04.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa 
a 2018. évi városi költségvetés tartalékkerete terhére bruttó 2.823.375,- Ft biztosítását, a 
Dózsa György úti gyalog- és kerékpárút építési munkálatok végzése során felmerült 
többletmunkák elvégzésére és a szerződés módosítás közbeszerzési értesítőben történő 
megjelentetésére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására.   

Határidő : 2018.07.05. 
Felelős  : elnök 
 

10. Előterjesztés az óvoda konyha infrastrukturális felújítására vonatkozó 
pályázatról 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdések sincsenek, 
a szavazás következik. Aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatával, az kézfeltartással 
jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 
Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Árva Gergő, Harsányi István, Bényei Sándor, 
Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati 
javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

118/2018. (VII.04.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nemzetgazdasági miniszter, a belügyminiszter és az emberi erőforrások miniszter által 
közösen meghirdetett az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” pályázati 
kiírásra vonatkozóan támogassa 1 db pályázat benyújtását az alábbi műszaki 
tartalommal: 

A Képviselő-testület fejlesztési célként támogatja a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató 
Intézmény által működtetett 6. számú telephely, a Rákóczi utca 21. szám alatt, a 6193 
hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon található konyha infrastrukturális 
fejlesztésének és eszközbeszerzésnek előterjesztés szerinti megvalósítását. 

A pályázat időbeli megvalósításaként a Képviselő testület támogatja az alábbiakat: 



10 

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

 

2018. december – eszközbeszerzés, 

2019. január – március 15. kiviteli terv készítése, 

2019. április – május közbeszerzési eljárás lefolytatása, 

2019. június 1. – augusztus 15. kivitelezés, műszaki ellenőrzés 

Képviselő testület a pályázatot 73.598.951,- Ft összes elszámolható költséggel, 
40.000.000,- Ft összegű támogatási igény mellett, 33.598.951,- Ft saját forrás 
biztosításával támogatja megvalósítani.  A pályázati saját forrás fedezetét Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 1. sz. mellékletében található (mérleg), 
tartalékok megnevezésű kerete biztosítja. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt 
megvalósításához kötelezően szükséges - a pályázat költségvetésén kívül eső tétel – 
szolgáltatások díját, így a közbeszerzési eljárás lefolytatásának díját (tanácsadó és 
hatósági díj), továbbá a műszaki ellenőrzés díját, mindösszesen 2,2 Mft összeget a 2018. 
évi városi költségvetés 1.sz. melléklet (mérleg) tartalékok kerete terhére biztosítja.  

Határidő : 2018.07.05. 
Felelős  : elnök 
 

11. Előterjesztés Kamionos Találkozó programhelyszínének módosítási kérelméről 
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi/ városfejlesztési irodavezető-helyettes: A Hivatal álláspontja szerint 
amennyiben a rendezvény megrendezésre kerül az idén is, úgy az eredeti helyszínen, azaz a 
Debreceni útfélen szervezzék meg a találkozót.  

Majoros Petronella/VMB tag: Arról értesült, hogy a szervezők amennyiben nem az általuk kért 
helyszínre kapnak engedélyt, nem tartják meg a rendezvényt.  

Németi Attila Sándor/VMB tag: A Bizottság tagjainak jó szándéka ismert. Amennyiben a 
szervező úgy gondolta, hogy más alternatíva is szóba jöhetne számára, akkor itt kellene lennie 
és ezt elmondani, erre javaslatot tenni.  

Orosz János/VMB elnök: Először szavazzanak az előterjesztésben megfogalmazott határozati 
javaslatról, majd a korábbi években kijelölt helyszínről. Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztés 
határozati javaslatában megjelölt helyszínen rendezzék meg a találkozót, az kézfeltartással 
jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 1 igen szavazattal (Majoros Petronella) ellenszavazat 
nélkül 7 tartózkodással (Orosz János, Marosi György Csongor, Németi Attila Sándor, Árva Gergő, 
Harsányi István, Bényei Sándor, Kovács Károly)elutasította az előterjesztés határozati javaslatát, 
és a következő határozatot hozta: 

119/2018. (VII.04.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
nem támogatja a kamionos találkozó szervezőjének - Simon MB Trade Kft - kérelmét, 
hogy az idei évben a rendezvény visszakerülhessen a Szilfákalja  - Luther utca – Arany 
János utcák közötti szakaszra.  

Határidő : 2018.08.12. 
Felelős  : jegyző 
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Orosz János/VMB elnök: Aki támogatja azt a módosító indítványt, hogy a rendezvény a korábbi 
éveknek megfelelő helyszínen kerüljön megrendezésre, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 
Csongor, Németi Attila Sándor, Árva Gergő, Harsányi István, Bényei Sándor, Kovács Károly) 1 
ellenszavazattal (Majoros Petronella), tartózkodás nélkül elfogadta a módosító indítványt és a 
következő határozatot hozta: 

120/2018. (VII.04.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja:  

- 2018. augusztus 10-én 1900 – 2100 óra közötti időszakban kamionos felvonulás 
megrendezését a Repülőtér – Böszörményi út – Bethlen utca – Szilfákalja – Fürdő 
utca – Mátyás király sétány Pávai Vajna utca – Repülőtér útvonalon. 

- a Debreceni útfél Hőforrás utca – Mol benzinkút közötti szakaszán 2018. augusztus 
11-én 1800 – 1930 óra közötti időszakban Drift bemutató megrendezését, amelyhez 
az érintett útszakaszok rendelkezésre bocsátását díjmentesen biztosítja.  

- a Böszörményi út mindkét oldalán, a József Attila utca – Pávai Vajna utca közötti 
szakaszon a rendezvény időtartama alatt „Megállni tilos!” táblák kihelyezését. 
 

A rendezvényre látogatók biztonságáról a jogszabályi és egyéb szakmai előírásoknak 
megfelelően a rendezvényszervező gondoskodni köteles. 

A verseny megrendezése érdekében elengedhetetlenül szükséges teljespályás útlezárás 
miatt, az útszakaszon működő cégeket, magánszemélyeket előzetesen értesíteni köteles, 
a részükről esetlegesen felmerülő kártérítéseket a rendezvény szervezője viselni köteles.  

Ez a bizottsági határozat nem tekinthető jognyilatkozatnak a tekintetben, hogy 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata visszavonhatatlanul elismerné közútkezelői 
jogának létrejöttét a 34121. jelű Magyar Állam tulajdonában lévő útszakaszra 
vonatkozóan. 

A rendezvény szervezője köteles az igénybe vett közterületek eredeti állapot szerinti 
teljes helyreállítására, az esetlegesen okozott útburkolati hibák, sérülések teljes körű 
felújítására, pótlására.  

Határidő : 2018. augusztus 14. 

Felelős  : jegyző 

12. Előterjesztés városi utak padkarendezéséről 
 

 
Orosz János/VMB elnök: Amennyiben előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdések sincsenek, 
a szavazás következik. Aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatával, az kézfeltartással 
jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 
Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Árva Gergő, Harsányi István, Bényei Sándor, 
Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati 
javaslatát, és a következő határozatot hozta: 



12 

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

 

121/2018. (VII.04.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja az előterjesztés szerinti padkarendezési munkálatok elvégzését a 2018. évi 
városi költségvetés 9. sz. melléklet (városüzemeltetés) 36/ÖK, „utak padkarendezése 1 
km” megnevezésű kerete terhére. 

Felkéri a Jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő : 2018. december 31. 

Felelős  : Jegyző 

13. Előterjesztés reklámtábla közterületen történő kihelyezésével kapcsolatosan 
 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdések sincsenek, 
a szavazás következik. Aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatával, az kézfeltartással 
jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 
Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Árva Gergő, Harsányi István, Bényei Sándor, 
Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati 
javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

122/2018. (VII.04.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja a Törökdomb utca 5/a. sz. ingatlan előtt 1 db 1 m2 méretű fix reklámtábla 
kihelyezését azzal a feltétellel, hogy amennyiben Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
egységes megjelenésű reklámtáblák kihelyezhetőségéről dönt, akkor használó a 
reklámtábla átalakítását saját költségen köteles a jóváhagyott típusúra átalakítani.  

Határidő : - 

Felelős  :   Jegyző  

14. Előterjesztés Vendéglátó ipari előkert kialakításával kapcsolatosan 

 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdések sincsenek, 
a szavazás következik. Aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatával, az kézfeltartással 
jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 
Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Árva Gergő, Harsányi István, Bényei Sándor, 
Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati 
javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

123/2018. (VII.04.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága – a 
bizottság eltérő döntéséig, határozatlan időtartamra – támogatja a Rásó-Team Bt. 
közterület-használattal kapcsolatos kérelmét, miszerint a Gólya zugban lévő Döner 
Kebab és Hamburger Ház előtt, a közterületen összesen 4 m2-es vendéglátó-ipari 
előkertet alakítson ki.   
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Az előkertben 2 db asztalt, 8 db széket és 1 db napernyőt helyezhet el. 

Támogatás értelmében a kérelmező köteles a közterület-használatára vonatkozóan a 
szükséges engedélyeket beszerezni, valamint az igényelt terület használatára 
vonatkozóan hatósági szerződést kötni, és az 5/2009. (II. 26.) sz. Önkormányzati rendelet 
szerinti díjat megfizetni.  

Határidő : azonnal 

Felelős  : Jegyző 

15. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatról 
 

Kovács Károly/VMB tag: Javasolja, hogy ne Megállni, hanem Várakozni Tilos tábla legyen 
elhelyezve. 

Németi Attila Sándor/VMB tag: A határozati javaslat elfogadásával nem oldódik meg a 
probléma. Véleménye szerint a Várakozni Tilos tábla jobb megoldás lenne, a garázs 
tulajdonosok kérése is figyelembe lenne ezzel véve.  

Orosz János/VMB elnök: Javasolja, hogy 4 - 5 db parkolóhelyet ki lehetne jelölni a Rákóczi utcán 
a Bölcsőde előtt, akár időkorláttal is, hogy a szülők nyugodtan bevihessék gyermekeiket a 
bölcsődébe. Másik javaslata, hogy a garázssort a jövőben meg kellene szüntetni, a területet 
megtisztítva, át lehetne adni majd a Bölcsődének, hiszen a terület a város tulajdonában van. 

Jónás Kálmán/önkormányzati képviselő: 4 - 5 parkolóhely kijelölésével és Várakozni Tilos 
táblával a helyzet kezelhető lenne. Meg lehetne kérni a rendőrséget, hogy fokozott figyelemmel 
legyenek a területen.  

Szilágyiné Pál Gyöngyi/ városfejlesztési irodavezető-helyettes: Kijelölt parkolóhelyek nincsenek 
a területen, ezért parkolóhelyet kell kijelölni, amely méret megadásával kivitelezhető, az alábbi 
módon:  

 20 – 25 m hosszan, a Rákóczi utcán, kizárólag a bölcsődébe érkezők részére,  
 időkorláttal pl: délelőtt 7-9 óra között ill. a délutáni órákban 16 – 17 óra között, Megállni 

Tilos táblával ellátva.  

Máthé Lajos/VMB tag: Javaslatot tesz a probléma későbbi, de végleges megoldására. Ez úgy 
lenne elérhető, hogy a garázsokat megvásároljuk és a területtel ezek után szabadon 
rendelkezünk. Építhetünk parkolót, de át is adhatjuk a bölcsőde részére.  

Orosz János/VMB elnök: A hozzászólásokból kiderült, hogy komoly problémáról van szó, tehát 
komplexen kellene vizsgálni a forgalomtechnikai javaslatot. Megvizsgálva a Rákóczi utcán a 
parkolási lehetőségeket, az esetleges időkorlátok használatát, minden lehetséges verziót, a 
Rendőrség és a többi intézmény véleményét is ki kellene kérni. Ezt az előterjesztést októberben 
a Hivatal terjessze elő. Addig is, a garázstulajdonosok érdekének védelmében, Várakozni Tilos 
tábla kihelyezését javasolja. Aki ezzel a módosítással egyetért, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 
Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Árva Gergő, Harsányi István, Bényei Sándor, 
Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés módosított 
határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

124/2018. (VII.04.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a 

Városi Bölcsőde melletti úton a garázssor előtti szakaszra vonatkozóan 1 db „Várakozni tilos” 

jelzőtábla kihelyezését „Kivéve garázstulajdonosok” kiegészítő táblával. 

Határidő : 2018. július 31. 

Felelős  : Jegyző, VG NZrt. - vezérigazgató 

16. Előterjesztés a „Nagy Ebéd” piknik megtartásáról 
  

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdések sincsenek, 
a szavazás következik. Aki egyetért az előterjesztés határozati javaslatával, az kézfeltartással 
jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 
Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Árva Gergő, Harsányi István, Bényei Sándor, 
Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati 
javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

125/2018. (VII.04.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, támogatja a 

Nagy Sándor által benyújtott kérelmet, mely szerint a „Nagy Ebéd” piknik elnevezéssel 2018. 

szeptember 7-én 9.00-21.00 órák között a Könyök utca az Ádám utca felőli kanyartól lezárásra 

kerüljön. A területet a rendezvény idejére díjmentesen biztosítják a lakóközösség részére. 

Kérelmező köteles a közterület-használatára vonatkozóan a szükséges engedélyeket beszerezni, a 

rendezvény ideje alatt biztosítani a hatósági járművek részére a Könyök utcán lévő ingatlanok 

megközelítését, a rendezvényt követően a területet eredeti állapotába visszaállítani.  

Határidő : 2018. szeptember 10. 

Felelős  :  Jegyző 

Marosi György Csongor 11.03-kor megérkezett az ülésre, így a létszám 9 főre emelkedett. 

17. Tájékoztató zártkerti és belterületi gallyazással kapcsolatban 
 

Dr. Sléder Tamás/aljegyző: Röviden ismerteti a tájékoztatót. Kiemeli, hogy az ott élők 
véleménye szerint a nagy mezőgazdasági gépek teszik tönkre a dűlőutakat. A Hivatal részéről 
interneten közzétett felhívásban, 2 hónapos határidő megadásával adnak lehetőséget az 
önkéntes gallyazásra. Kéri, hogy a felhívásban megjelölt 2 hónapot várja meg a Tisztelt 
Bizottság.  

Kovács Károly/VMB tag: Nem érti a lakóközösség felháborodását, hiszen a zártkert az nem 
lakóövezet. Az embernek a településen és nem az erdőben kell élnie! Ha elfogadunk minden 
olyan érvet, amelyet az ott élők hangoztatnak, akkor az lesz, hogy mindenki felhagy a zártkertek 
művelésével, az ott élők ugyanis semmiféle földművelést nem folytatnak. Akiknek még van ott 
zártkerti tulajdonuk, azok többek között őt is megbízzák a műveléssel, a terményért cserébe, de 
ha nem tudnak érvényt szerezni a jogkövető magatartásnak, akkor még azok is felhagynak a 
földműveléssel, akik eddig csinálták, vagy csináltatták. Szorgalmazza egy önkormányzati 
rendelet megalkotását, a gallyazással kapcsolatosan. 
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Orosz János/VMB elnök: Aki támogatja a tájékoztató elfogadását, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 
Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Árva Gergő, Harsányi István, Bényei Sándor, 
Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a tájékoztatót, és a következő 
határozatot hozta: 

126/2018. (VII.04.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága elfogadta a 
zártkerti és belterületi gallyazással kapcsolatos tájékoztatót. 

Határidő : azonnal 

Felelős  :  Jegyző 

18. Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde felújítási munkákra vonatkozó kérelme 

Orosz János/VMB elnök: Aki támogatja Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kérelmét, az 
kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 
Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Árva Gergő, Harsányi István, Bényei Sándor, 
Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a kérelmet, és a következő 
határozatot hozta: 

127/2018. (VII.04.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, a 
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde (Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 23-25.) épületének lépcső 
helyreállítási munkáit, valamint az Aprónép Óvoda felől, vízelvezető csatorna kiépítését.  

Határidő : azonnal 

Felelős  :  Jegyző 

19. Előterjesztés önkormányzati utak ideiglenes használatáról 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdések sincsenek, 
a szavazás következik. A Bizottság mérlegelje, hogy ez az anyag májusban megtárgyalásra került, 
ezért javasolja, hogy a korábbi KT. döntésünkhöz tartsuk magunkat.  

Aki egyetért az előterjesztés korábbi döntést tartalmazó határozati javaslatával, az 
kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 
Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Árva Gergő, Harsányi István, Bényei Sándor, 
Kovács Károly) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati 
javaslatát, és a következő határozatot hozta: 

128/2018. (VII.04.) VMB határozat:  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 95/2018. 
(V.17.) Kt. határozatban foglaltak szerinti döntését továbbra is érvényben tartsa és ennek 
megfelelően kíván megállapodást kötni a V-Híd Zrt-vel az organizációs utakra 
vonatkozóan. 



16 

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

 

Határidő : 2018.07.05. 
Felelős  : jegyző 
 

Bejelentések, tájékoztatások.  

Harsányi István/VMB tag: A körzetben a felújítási igényeket idén mikor kell leadni? 

Szilágyiné Pál Gyöngyi/ városfejlesztési irodavezető-helyettes: A szeptemberi ülésre készül majd 
előterjesztés a keret felhasználásáról. A szeptemberi ülésig is várja a bejelentéseket, igényeket.  

Dr. Sléder Tamás/aljegyző: A legnagyobb magyar kerékpárverseny, a Tour de Hongrie 2018-ban 
augusztus 14-én rajtol. Augusztus 17.-én érinti Hajdúszoboszlót is a verseny útvonal. A 
nemzetközi mezőny 6 versenynap alatt, 10 megyét érintve összesen 800 kilométert tesz meg a 
budapesti befutóig. Reméli, hogy minél többen ellátogatnak majd a versenyre. 

 

Orosz János/VMB elnök: Köszöni az aktív közreműködést, az ülést 11.21 – kor bezárja.  

 

k.m.f. 

 

Marosi György Csongor        Orosz János 

VMB tag         VMB elnök 
                 

 

    Molnár Edit 

jegyzőkönyv vezető 

 

 


