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Hajd(szoboszl6 V6ros Onkorm6nyzataV5rosfejleszt6si 6s Mriszaki Bizotts5g6nak
2021.jUnius 15 -i nyilvdnos Ules6r6l.

A iegvz6kdnw tartalmazza :

. U2021. (VI.15.) VMB hatdrozat: Haidriszoboszl6 V6ros Onkorm6nyzat6nak
Vdrosfeileszt6si 6s Mfiszaki Bizottsdgaa20?L.irinius 15 - ei til6s6nek napirendie

o 2/202t. (Vl.t1.) VMB hatirozat: El6terieszt6s a helyi menetrendszerinti
aut6busz - ktizleked6shez kapcsol6d 6 2020. 6vi krizszolgdltat6si besz6mol6

o 312021. (VI.15.) VMB hatdrozau El6terieszt6s a helyi menetrendszerinti
aut6busz - ktizleked6shez kapcsol6d6 menetrendi iavaslat

o 4lZOZL tU.15.) VMB hatdrozat= El6terieszt6s a teleotil6srendez6si eszkiiziik M-
a / B ielfi m6dosit6s6nak elfogadds6r6l

o 5/2O2L fVI.15.) VMB hat6rozatz ElSterieszt6s a teleoi.il6srendez6si eszktiztik M-
5 / B ielfi m6dositdsdnak elfogad6s6r6l

o 6lZOZL tVI.15.) VMB hat6rozat: El6terieszt6s a teleniil6srendez6si eszkiiztik M-
6/B ielfi m6dositds6nak (American Legends Kft. kezdem6nyez6se) partners6gi
lezflrflsflr6l, 6s kiirnyezeti vizsgdlat sztiksr5gess6g6r6l

o 7 /2021. (V[.LB.)VMBhatflrozat: El6terieszt6s a Szovdti ritf6len taliilhat6 ingatlan
megv6s6rl6sdra

o 8/2021. (VI.15.) VMB hatdrozat: El6terjeszt6s a Pl6n Gyula utca megnyit6s6ra
o 9/2OZL tVl.ls.'l VMB hatdrozat: El6terieszt6s l6zsef Attila utca - I6kai sor -

Debreceni ft - Arany f6nos utca csom6pont 6t6pit6s6vel kapcsolatosan
. 10/2021. (VI.15.) VMB hatdrozat: El6terjeszt6s a Polg6rmesteri Hivatal felfjit6sa

t6rgy6ban
o ll/2o21. (Vl.L1.l VMB hatfrozat= El6terjeszt6s ker6kp6rt6rol6 elhelyez6s6r6l

ktizteriileten
o L2/2021. (Vl.L5.) YMB hatfuozat= El6terjeszt6s Food Truck aut6 kihelvez6se

kapcs6n
o 13/2021. (VI.15.) VMB hatdrozat: El6terjeszt6s streetgokartok kiiztertileten

t<irt6n6 elhelyez6s6vel kapcsolatosan
c L4/202L. (YlJ5.) YMB hatflrozatc El6terjeszt6s kiiztertilet haszndlati k6relemr6l

- kiinyviirusitds
o 15/2021. (VI.15.) VMB hatiirozat: El6terieszt6s krizteriilet haszn6lati k6relemmel

kapcsolatosan
o L6/2021. tU.15.) VMB hatilrozat: El6terieszt6s a brins6 - hint6t iizemeltet1 c6p

k6relm616l
o 77 /2O21. (V[.LS.) VMB hatflrozat: El6terieszt6s ktizteriilet - haszndlati

k6rel emmel kap csolatosan M esekorz6 kialakit flsflhoz
o 18/2021. tU.15.) VMB hat6rozaH El6terieszt6s a Szabadt6ri Szinnad beruh6z6s

kapcsdn k6szi.ilt szak6rt6i v6lem6nyr6l
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JELENLETT [V

a Vdrosfejleszt6si 6s Mfiszaki Bizottsiig 202L.j0nius 15 - ei iil6s6r6l

Czegl6di Gyula polgdrmester

Majoros Petronella alpolgdrmester

Dr. Kovdcs Gergely alpolgdrmester

Dr. Korpos Szabolcs jegyz6

Dr, Sl6der Tamils aljegyz6

Vdrosfeileszt6si, Mfiszaki Bizottsiig tagiai:

Harsdnyi lstvdn/elnok

l(anizsay Gydrgy 86la

Mester J6zsef

jdszay Pdl

Veres J6zsef

K6pvisel6k:

Kocsis R6bert

Bir6 Anita

Dr. S6vdg6 Ldszlo

Marosi Gyorgy Csongor

J6nds Kdlmdn

Meshlvottak:

Szild gyi n 6 Pii I Gyon gyi vd rosfej leszt6si i rodavezet5

Varga lmre humdn kcizszolg.i irodavezet5

Dede Erika eti.szoc.irodavezet6

Bdrdos llona prii.irodavezet6



Szab6 Ldszl6 tigyint6z6

5z6les Orsolya rjgyint6z6

Kiss Andrea rigyint6z6

Koviics Zoltdn rigyint6zS

Szab6 An96la pdlydzati referens

Mdrtonn6 N6met EnikcS rigyint6z6

Szab6n6 Szab6 Mdria rigyint6zd

Tibai lrma f6szerkeszt6

Ny6ki lstv6n VGNZRT vez6rigazgat6

Tokai - Kiss Giibor viirosi f66pit6sz

Voldnbusz Zrt 16szt6r:61:

Nagy Liiszl6 Hajdil-Bihar megyei forgalnri r.izemvezet6

Matyasovszki M6nika helyi kdzszolgdltatdsi szak6rtd

Food Truck kihelvez6s6vel kapcsolatosan:

Nagy Sdndorlk6relmez6

Dihen lr6n jkv. vezet6

Molndr Edit jkv.vezet6
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Szildgyin6 Pi{l Gyongyi

Vdrosfejleszt6si lroda resz6r6l

Jegyz6ktinyv

Hajd6szoboszl6 V6ros 6nkormdnyzatdnak

Vdrosfejlesztdsi ds Milszaki Bizottsdgo 2021".06.75 - dn 14.@orokor kezdddd illdsdrdl
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K6sztilt: Hajd(szoboszl6 Vdros Onkormdnyzata Vdrosfejleszt6si 6s M(szaki Bizottsdga (tovdbbiakban:

VMB) 2021. jfinius 15 - 6n 14.@ 6rakor kezd6dott nyilvdnos til6s616l.

Az til6s helyszfne: Kovdcs Mdt6 M(vel6d6si Kdzpont 6s Konyvtdr l. emeleti tdrgyal6ja

Jelen vannak a csatolt jelenl6ti iv szerinti bizotts5gi tagok: Harsdnyi lstvdn, Mester J6zsef, Kanizsay
Gyorgy 86la, Jdszay Pdl, Veres J6zsef

Hajdtiszoboszl6i Polgdrmesteri Hivatal r6sz6r6l Dr. Korpos Szabolcs, Szildgyin6 Pdl Gydngyi, Bdrdos

llona, Szab6n6 Szab6 Mdria, Tokai- Kiss Gdbor

Meghivottak: Nagy Ldszl6 6s Matyasovszl<y M6nika a Voldnbusz Zrtrdsz6rSl,

Jelen l6v6k: D6cseyn6 Drir6 tiva az Ela gt r,5sz,!rol,

Jegyz6k6nyvvezet6: Molndr Edit Erika, Dihen lr6n

SZ&gVtne pat CvtineVi/vilrosfeileszt6si irodavezet6: Bemutatja a bizottsdg tagjainak, az,ij
jegyzdkonyvvezetdt, Dihen l16nt.

Harsdnvi lstviin/VMB elnok: Koszcjnti a Bizottsdg tagjait, JegyzS urat, a hivatal munkatdrsait, az dj
bizottsdgi jegyzc5konyvvezet5t, megjelent vend6geinket. Megdllapitja, hogy a Bizottsdg
hatdrozatk6pes, az 5 bizottsdgi tag koziil 3 tag jelent meg az tll6sen. A kikiildott napirendijavaslatokon
kivirl kiosztiisra kerlilt az ,,El6terjesztds l<ozteri.ilet - haszndlati k6relemmel kapcsolatosan Mesekorz6
kialakitdsdhoz" cimfi el6terjesztes. K6ri a bizottsiig tagjait, hogy kdzfeltartiissal szavazzanak az

elSterjeszt6s na pirendek koz6 tort6n6 felv6tel616l.

Harsdnvi lstvdn/VMB eln6k: K6ri a bizottsdg tagjait, hogy k6zfeltartdssal szavazzanak a m6dosltott
napirendi javaslatok elfogaddsd16l.

it.i i;,ii"u.z;r ,r', i lirir!,1

1/2021. (V1.15.) VMB hatiirozat:

Hajdriszoboszl6 Viiros 6nkormdnyzatdnak Viirosfejleszt6si 6s M(szaki Bizottsdga a2O2L.jrinius 15 -
ei tik5sr5nek napirendj6t a kiivetkez5k szerint hatdrozza meg:

NAPIRENDI PONTOK:

A K6pvisel6 - testiilet 2021. j(nius 15 - i iil6s anyagdnak v6lem6nyez6se:

1". ElSterjeszt6s a helyi menetrendszerinti aut6busz-kozleked6shez kapcsol6d6 2O2O.6vi
kozszolgdltatdsi beszdm olo. (2.s2. K6pvisel5 testt-lleti napirendi javaslat)
El6ad6: vd rosfejleszt6si irodavezet6

2. El6terjeszt6s a helyi menetrendszerinti aut6busz-kozleked6shez kapcsol6d6 menetrendi
javaslat. (3.s2. KepviselS testUleti napirendi javaslat)

E)dado: vd rosfej leszt6si i rodavezet6
3. El6terjeszt6s a telepLil6srendez6si eszkozok M-4/B jel( m6dositdsiinak elfogad6sd16l. (4.s2.

K6pvise16 testuleti napirendi javaslat)
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El6ad6: vdrosi f66plt6sz

4. El6terjeszt6s a telepul6srendez6si eszkozok M-s/B jelfi m6dositiisiinak elfogaddsd16l. (5.s2.

K6pvisel6 testi.ileti napirendi javaslat)

El6ad6: vdrosi f66pit6sz
5. El6terjesztes a telepul6srendez6si eszkozok M-6/8 jelfi m6dosltdsdnak (American Legends Kft.

kezdem6nyez6se) partners6gi lez6r6s6rol, 6s kornyezeti vizsgiilat szUks6gesseg616l. (6.s2.

K6pvisel6 testi.jleti napirendi javaslat)

El5ad6: vd rosi f6epitesz
6. El6terjeszt6s a Szovdti 0tf6len taliilhat6 ingatlan megvdsiirliisdra. (7.s2. Kepvisel6 testUleti

napirendijavaslat)
Elcjad6: gazdasiigi irodavezetrj

7. Elciterjeszt6s a Pl6n Gyula utca megnyitdsdra. (8.s2. K6pvise16 testiileti napirendi javaslat)

Elcjad6: gazdasdgi irodavezetS
8. El6terjeszt6s J6zsef Attila utca - J6kai sor - Debreceni (t - Arany Jdnos utca csom6pont

dt6pit6s6vel kapcsolatosan. (1"4.s2. K6pvisel6 testLileti napirendi javaslat)

Elcjad6: vii rosfej leszt6si i rodavezetcj
9. El6terjeszt6s a Polgiirmesteri Hivatal fel0jitdsa tdrgyiiban. (16.s2. K6pvise16 testlleti napirendi

javaslat)

El6ad6: vii rosfej leszt6si i rodavezet6
L0. Elclterjeszt6s ke16kpdrtiiro16 elhelyez6s6rrjl k6zteruleten. (18.s2. K6pvisel6 testi.ileti napirendi

javaslat)

El6ad6: vii rosfej leszt6si i rodavezet6
11. El6terjeszt6s Food Truck aut6 kihelyez6se kapcsiin. (19.s2. K6pvisel6 testi.ileti napirendi

javaslat)

E l6ad6 : vii rosfejleszt6si irodavezet6
12. El6terjeszt6s streetgokartok koztertileten tort6nd elhelyez6s6vel kapcsolatban. (20.s2.

K6pvisel6 testi..ileti napirendi javaslat)

Elcja d6: vii rosfej leszt6si i rodavezet6
13. El6terjeszt6s kozterUlet haszniilati k6relemr6l - konyviirusftAs. (21..s2. K6pviselS testrileti

napirendijavaslat)
El6ad6: vii rosfej leszt6si i rodavezetcj

14. ElSterjeszt6s kozterUlet-haszniilati k6relemmel kapcsolatosan. (22.s2. K6pvisel6 testtileti
napirendijavaslat)
El6ad6: vii rosfej leszt6si irodavezet6

15. El5terjeszt6s a bring6-hint6t irzemeltetci c6g k6relmdr6l. (23.s2. K6pvisel5 testtileti napirendi
javaslat)

El6ad6: vii rosfej leszt6si i rodavezet6
16. ElcSterjeszt6s k6zteri.ilet - haszniilati k6relemmel kapcsolatosan Mesekorz6 kialak(tdsdhoz

Elcjad6: vd rosfej leszt6si irodavezetcj
17. Elciterjeszt6s a Szabadt6ri Szinpad beruhiiziis kapcsdn k6szUlt szak6rt6i v6lem6nyr6l.

El6ad6 : vii rosfejleszt6si irodavezet6

Napirendek megtdrgyalSsa:

L. El6terjeszt6s a helyi menetrendszerinti aut6busz-krizleked6shez kapcsol6d6 2020.6vi
kiizszolgdltat6si beszdmol6.

Harsiinvi lstvdn/VMB elnok: A Voliinbusz Zrl megjelent l<6pviselSinek ill. az elcjterjesztSnek nincs

kieg6szlt6se , igy a bizottsiigi hozziisz6liisol<, k6rd6sek, v6lem6nyek kovetkeznel<. A Gy6gyfiJrdci elStti
ke16kpiirtdro16 dlland6an foglalt. K6rd6se, hogy a Voliinbusz Zrt rendelkezik e sajdt ker6kpiirtiirol6val?
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Nagy Ldszl6/Voldnbusz Zrt HBM forgalmi rlzemvezetcj: A dolgoz6knak,6s az utasoknak is van sajdt

ker6kpdrtdrol6juk. Azert fordulhat e16, hogy kevdssti van haszndlatban a terriletrikon l6v6 tdroldhely,
mert egy ker6kpdrokra szakosodott banda, tobb 6ven dt, ker6kpdrokat tulajdonitott el a tdro16b6l. lgy

az emberek inkdbb a Gy6gyfurdd elStt raktdk le ke16kp6rjukat, ahol rigygondoltdk, hogy jobban szem
el6tt vannal<, 6s nagyobb biztonsdgban.

Mester J6zsef/VMB tag: Javasolja, hogy tdbliivaljelolj6k, hogy kamerAval Srzott, biztonsdgos tdro1616l
van sz6.

Harsdnvi lstvdn/VMB elnol<: Nincs t6bb hozz6szol6s, ez6rl a szavazds l<ovetl<ezik. Aki elfogadja a

hatd rozati javaslatot, az k6zfelta rtdssa I jelezze :

2/2021. (V|.15.) VMB hat6rozat:

Hajdilszoboszl6 Viiros Onkormiinyzatdnak Viirosfejleszt6si 6s Mfiszaki Bizottsdga t5mogatja, hogy a

K6pvise16 test[ilet a szo196ltat6 2o2o.6vi helyi k<izszolgiiltat6si beszdmol6jiit 41.189.885,-Ft indokolt
kolts6ggel 6s22.1.L7.000,-Ft <inkorm6nyzati ellentritelez6sselfogadja el.

Az al6bbi kciltsdgek elsziimol6sdt nem fogadja el:

- A 2020. rivi l. negyed6ves besziimol6 k<ilts6geibSl 2.212 e Ft karbantartiisi kcilts6g amelyet
Hajduszoboszl6 Vdros onkormiinyzata 6ltal a 8512020. (Vl. 25.) k6pvisel6 testiileti
hatiirozata alapjdn nem kerillt elfogad:isra.

- A jegy-6s b6rletellen6rz{sre elsz6molt !.278 e Ft kiilts6gtiibblet nem keriilt elfogadiisra.
- A szem6lyijelleg( riiforditiisokb6l a nemzetgazdasiigi br-irniiveked es (LO%I meghalado r6sze,

4.088 e Ft risszeg nem keriilt elfogad6sra.

Hat6rid6 '.2027.jInius 15.

Felel6s :VMB elnok

2. El6terjeszt6s a helyi menetrendszerintiaut6busz-kiizleked6shez kapcsol6d6 menetrendi
javaslat.

Kanizsay Gyorgy B6la 1"4,q- l<or meg6rkezik az til6sre, fgy a jelenl6v6k sz6ma 4 fdre emelkedett.

Harsdnvi lstvdn/VMB elndk: A menetrendhez klvdnja hozzAffizni, hogy ha ora 45 perckor indulna a

Vasutdllomdst6l visszafel6 az aut6busz, akkor mind a Debrecen mind a Budapestr5l 6rkez6ket, l<is

viirakozdssal be tudndk sziillitani a viirosba. Javasolja a menetrend osszedllitdsakor, a javaslat
figyelembe v6tel6t. Erre vagy reagdlni kellett valakinel<, hogy mi tortenik a javaslattal, vagy a

m6dosftott hatii rozat16l szavazta l<?

Veres J6zsef t4,ee - kor meg6rkezil< az Ul6sre, igy a jelenl6vdk szdma 5 f6re emelkedett. Veres J6zsef
ebben a dont6shozatalban m6g nem vesz r6szt.

Harsdnvi lstvdn/VMB elnok: Nincs tdbb hozzlszolls, ezert a szavazds kovetkezik. Aki elfogadja a

hatd rozati javaslatot, az k6zfelta rtdssa I je lezze:

I r;rl ;ii, r,,t.rLLti i ii i,,i ;r

3/2021. (V|.15.) VMB hatiirozat:
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Hajdfszoboszl6 V5ros Onkorm6nyzatdnak Vdrosfejleszt6si 6s Mfiszaki Bizottsdga tdmogatja, hogy a

K6pvisel6 testiilet elfogadja a VolSnbusz Zrt. aut6busz cser6re, valamint a menetrend m6dosft6sra

vonatkoz6 javaslatdt. A m6dositds kdvetkezt6ben 1 db sz6l6 6s 2 db midi aut6busz l6tja e! a
hajdtiszoboszl6i helyi menetrendszerinti aut6buszk6zleked6st.

A menetrend m6dositds kdvetkezt6ben az l-es vonalon munkanapokon a K<isely Zrt. megdll6helyr6l

7:15-kor a Vas[tSllom6sra indul6 jdratot 5 perccel kordbban, a Vasritdllomdsr6l 7;25-kor az

aut6busz-Sllomdsra indu16 jiiratot 5 perccel k6s6bb, valamint a Vas(tdllom6sr6l munkanapokon

9:20-kor az aut6busz-Sllom6sra indu16 j5ratot 5 perccel kor6bban sztiks6ges kiizlekedtetni.

Hatdrid6 : 202L. j0nius 15.

Felel6s :VMB elnok

3. El6terjeszt6s a telepiil6srendez6si eszk<izcik M-4lBjelfi m6dositiisiinak elfogad6s616l

Tokai - Kiss Giibor/f66plt6sz: A m6dosltiis a Br6dy Sdndor utca - Piivai Vajna Ferenc utca -
Boszorm6nyi Ut - Szent Erzs6bet utca iiltal hatdrolt tombre terjed ki. A f66pit6sz v6gs6 szakmai

nyilatkozata meg6rkezett, igy elhdrult az akadiilya a t-tESZ m6dositiisiinak.

Harsiinvi lstviin/VMB elnok: Hozz6szollsok hiiinydban a szavazds kovetkezik. Akielfogadja a hatairozati
javaslatot, 6s a rendelet m6dosltiist (egyben szavazdst v6gzUnk) az k6zfeltartilssaljelezze:

lr:ii;i i'or;t i.o l. liuzl i,l:

4/2021. (v1.15.) vMB hatiirozat:

HajdIszoboszl6 V6ros 6nkormiinyzatdnak Vdrosfejleszt6si 6s M(szaki Bizotts6ga tdmogatja, hogy

HajdIszoboszl6 Vdros K6pvisel6-testiilete a 45/2015.(1V.23.) 6nk. hatdrozattal elfogadott
telepiil6sszerkezeti terv6t m6dositja az el6terjesztds mell6klet6t k6pez6 telepiil6sszerkezeti terv
leirdssal, ris tervlappal.

Hatdridd : 2021. jilnius 15.

Felelcis :VMB elnok

: iii'.i'.rirIi i:'i nliiiiii,].:;i !'r1:,

u/8. HELyr EpirEst SZABALYZAT MoDosfTAsA

Hajd(szoboszl6 Vdros 6nkorm6nyzati K6pvisel6-testiilet6nek

../ZOzt.l.,..) sz. rendelete a 9/2015.(1V.23.) sz. rendelet6vel j6v6hagyott

Helyi Epit6si Szabdlyzat m6dositds5r5l

Hajd(szoboszl6 v:iros Onkormiinyzata K6pvisel6-testLilete az 6p[tett kornyezet alakitiisd16l 6s

v6delm6r6l szolo 1.997.6vi LXXVlll. torv6ny 9/8. S (2) bekezd6s b) pontjdban 6s a 62. 5. (6)

bekezd6s6nek 6. pontjdban kapott felhatalmazds alapjdn, az 6pltett kdrnyezet alakftds616l 6s

v6delm616l szolo 1997. 6vi LXXV|ll. torv6ny 6. 5 (1) bekezd6sdben 6s a Magyarorsziig helyi

6nkormiinyzatai16l sz616 20LL.6vi CLXXXIX. torv6ny 13. S (1) bekezd6s6nek 1. pontjdban

meghatdrozott feladatl<o16ben eljiirva, a telepiil6sfejleszt6si koncepci616l, az integrillt
teleptil6sfejleszt6si strat6gi:i16l 6s a telepUl6srendez6si eszkozokr6l, valamint egyes

telepiil6srendez6si sajdtos jogint6zm6nyekrcSl szol6 31"4/2012. (Xl. B.) Korm. rendelet 28. 5 (1)

bekezd6s6ben 6s a 42. 5 (4) meghat6rozott feladatkor6ben eljd16:
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- Hajdd-Bihar Megyei Kormdnyhivatal Allami FS6pit6szi troda
- HajdU-Bihar Megyei Kormdnyhivatal Hivatal Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6osztiily
- Hortobdgyi Nemzeti Parl< lgazgat6sdg
- Hajd0-Bihar Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6siig lgazgat6helyettesi Szervezet

Katasztr6fav6delm i Hat6sdgi Szo lgd lat (Te rri leti Vizv6de I m i Hat6sd g)
- Hajd0-Bihar Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6siig lgazgat6helyettesi Szervezet

Katasztr6fav6de lm i Hat6sdgi Szolgil lat (Terii leti VizUgyi Hat6sdg)
- Orszdgos Vfziigyi F6igazgat6sdg
- Tiszdnt(li Vizr.igyi lgazgat6sdg
- Hajd0-Bihar Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6sdg
- Hajdil-Bihar Megyei Kormdnyhivatal N6peg6szs6grigyi F6osztdly
- Budapest F6vdros Kormdnyhivatala Kozlekeddsi F6osztiily Utiigyi Osztdly
- lnnovdci6s 6s Technol6giai Miniszt6rium kozlekedds6rt felel6s helyettes dllamtitkiir
- lnnovdci6s 6s Technol6giai Miniszt6rium L6grlgyi Szal<terlilet
- Hajd[-Bihar Megyei Kormdnyhivatal Kozleked6si 6s Fogyaszt6v6delmi Fcjoszt;ily Uttigyi Osztdly
- Miniszterelnoks6g Oroks6gv6delmi Ugyek6rt FelelSs Helyettes Allamtitkdrsdg
- Hajdil-Bihar Megyei Kormdnyhivatal Epit6sUgyi 6s Oroks6gvddelrni F6osztiily
- Hajd6-Bihar Megyei Kormdnyhivatal Elelmiszerldnc-biztonsdgi 6s Foldhivatali F6osztdly Foldhivatali

Osztdly

- Hajd[-Bihar Megyei Kormdnyhivatal Agrdriigyi F6osztdly
- Honv6delmi Miniszt6rium Hat6s;igi F6osztdly (honv6delem6rt felelSs miniszter)
- Hajd(-Bihar Megyei Rend6r-f6kapitdnysiig
- Borsod-Aba0j-Zempldn Megyei Kormdnyhivatal Hat6sdgi FSoszt;ily Bdnyiiszati Osztdly
- Nemzeti M6dia- 6s Hirkozldsi Hat6siig t{ivatala
- Budapest F6vdros Kormdnyhivatala N6peg6szs6grigyi FSosztdly Kozeg6szs6gtigyiOsztdly
valamint a Korm. rendelet 42.5 (4) szerint e16irt 6rintett terrileti, telepUl6si onkormdnyzatok
megkeres6s6hez biztositott v6lem6 nyez6si jogko16be n elj6ro:
- Hajd[-Bihar Megye Onkormdnyzat Hivatala
- Nagyhegyes kozs6g onkormdnyzata
- Ebes kozs6g onkormdnyzata
- Hajdtlszovdt kozseg onkormdnyzata
- Kaba vdros onkormdnyzata
- Nddudvar vdros onkormdnyzata

tovdbbii a Korm. rendelet 29.5 a) pontjdban a partners6gi egyeztet6sben meghatairozottal< szerint a
pa rtnersdgi egyeztet6s szerepl6i v6lem6ny6nek l<ik6 r6s6vel,
6s a teleptil6sfejleszt6si koncepci616l, az integrdlt telepLil6sfejleszt6si strat6giS16l 6s a

telepUl6srendez6si eszkozokr6l, valamint egyes telepul6srendez6si sajdtos jogint6zm6nyekrcll sz616
31.4/201'2, (Xl. B.) Korm. rendelet 42. S (6) bek. meghatdrozott feladatko16ben az dllami f66pit6szi
hatdsl<orben eljdr6 l-lajd0-Bihar Megyei Kormiinyhivatal z{ro szal<rnai v6lem6ny6nek kik6r6s6vel a
l<ovetl<ez6ket rendeli el:
(Jelen rendelet a m6dositdsra kerri16 elSfrdsokat tartalmazza. A m6dositaissal nem 6rintett el6irdsol<

tovdbbra is hatdlyban maradnak,)

2.S.

A Hajddszoboszl6 Vdros helyi 6pit6si szabiilyzatd161 6s szabdlyozdsi terv6r5l szolo 04/2014. (Vt. 26.)
onkormiinyzati rendelet (a tovdbbiakban: HeSZ) 2. mell6klet6nek (Belteriilet szabdlyozdsi terv6nek)
Ma/b-jelii tertiletegys6gre vonatkozo szabdlyoziisa e rendelet 1. melleklete szerint m6dosul.

3.S.
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H6sz 2.S (3) A szabiilyzat mell6kleteit k6pez6 tervlapok kozril a 2020. evi Malb -jelfi m6dositiissal

6rintett tervlap ,,Sz-2"-jel( (Beltertileti) szabdlyozrisi tervlap jelol6se vdltozik. Sz-21m4 jelo16sre. A

j6vdhagydst kdvetden a tervlapon dtvezet6sre (egybeszerkeszt6sre) kerulnek a jelen rendelet
megalkotdsdval egyiitt elfogadott, SZ-2lM4b- jel( szab6lyozdsi terv tertiletegys6gre vonatkoz6
m6dosltdsai, Ezt kovet6en a m6dositiissal6rintett terriletegys6gek szabiilyoziisitervlapja ondll6an miir
nem haszndlhat6.

Fentiek alapjdn a H6sz. 2.5 (3) pontja hely6re az aldbbi l6p.

p)A HEsz

a) 1. melleklete az Sz-1"a/m5 Killterillet szabdlyozdsi terv M= 1:20 000 szabdlyozdsi tervlap;
b) 2. melleklete az Sz-2f in,,1 Belkr1let szobdlyozdsi terv M= 1: 4 000 szabdlyozdsi tervlap;
c) 3. melldklete az ,,Epitdsi 6vezetek eloirdsoi" L-5 tdbldzat
d) 4. melleklete oz ,,Orszdgos 6s tdrsdgi itvezetek lehotdroldso" A/3 mdret(i tervlap

s.s.

Ez a rendelet a j6viihagydsdt kovet6 napon l6p hatdlyba.

Hajd 0szobo szlo, 2021.

4. El6terjesztris a teleptil6srendez6si eszkrizrik M-5/B jel( m6dositiisiinak elfogadiisii16l.

Harsiinvi lstviin/VMB elnok: A Nagyhegyes H[s Kft.6vezeti iitsoroliisii16l van sz6. Az Sllamif66p(t6sz
szakmai nyilatkozata az el6terjeszt6s mell6klet6t k6pezi.

Amennyiben nincs hozziisz6liis, k6rd6s, v6lem6ny, a szavazds kdvetkezik. Aki hatiirozati javaslatot, 6s

a rendelet m6dositdst elfogadja, az k6zfeltartilssal jelezze:

(rr, i:t i,.,,)nili:,i:rij jii,:1;'ii,z;,tL'.Il lii-:rrr,i:

5/2021. (VI.15.) VMB hatSrozat:

Hajdriszoboszl6 VSros 6nkormiinyzatdnak V6rosfejleszt6si 6s M(szaki Bizottsdga tdmogatja, hogy

Hajd0szoboszl6 Vdros K6pvisel6-testiilete a 45/2015.(1V.23.) 6nk. hatdrozattal elfogadott
telepUl6sszerkezeti terv6t m5dositsa az el6terjeszt6s mell6klet6t k6pez6 telepiikisszerkezeti terv
lelrdssal, 6s tervlappal.

H6sz m6doslt6s Rendelet tervezete

il/B. HELyt EpirEsr szABALyzAr wr6ooslrAsa

Hajd0szoboszl6 V6ros 6nkormSnyzati K6pvisel6-testii Iet6nek

..12021.1.....) sz. rendelete a9l2OL5.(lV.23.) sz. rendelet6velj6v6hagyott

Helyi Epft6si Szabiilyzat m6dosit5sd16l

HajdUszoboszl6 viiros 0nkormiinyzata K6pvisel6-test0lete az 6pitett kornyezet alakft6s616l 6s

v6delm6r6l sz6l6 t997.6vi LXXVlll. t6rv6ny 9/B. S (2) bekezd6s b) pontjdban 6s a 62. S. (6)

bekezd6s6nek 6. pontjdban kapott felhatalmaziis alapjiin, az 6pftett kornyezet alakltiisii16l 6s

v6delm6r6l sz6l6 1997. 6vi LXXVIll. torv6ny 6. S (1) bekezd6s6ben 6s a Magyarorszdg helyi

dnkormdnyzatair6l sz6l6 zott. 6vi CLXXXIX. torv6ny L3. 5 (1) bekezd6s6nek L. pontjiiban
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meghatdrozott feladatko16ben eljdrva, a teleptil6sfejleszt6si koncepci616l, az integrdlt
teleptil6sfejlesztdsi stratdgiii16l 6s a telepi.ildsrendez6si eszkozokr6l, valamint egyes
telepUl6srendez6si sajiitos jogint6zm6nyekr6l szolo 31"4/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 23. S (1)

bekezd6s6ben 6s a 42.5 (4) meghatdrozott feladatkor6ben eljii16:

- HajdU-Bihar Megyei Kormiinyhivatal Allami F66pit6szi lroda
- Hajd0-Bihar Megyei Kormdnyhivatal Hivatal Kornyezetv6delmi es Term6szetv6delmi F6osztiily
- Hortobdgyi Nemzeti Park lgazgat6sdg

- Hajd0-Bihar Megyei Katasztr6favddelmi lgazgat6sdg lgazgat6helyettesi Szervezet
Kataszt16fav6delm i Hat6siigi Szo lgil lat (Te rri leti V[zv6de I m i Hat6sdg)

- Hajd[-Bihar Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6sdg lgazgat6helyettesi Szervezet
Katasztr6fav6delmi Hat6sdgi Szolgdlat (TerUleti Viztigyi Hat6sdg)

- Orszdgos VizLigyi F6igazgat6siig
- TiszdntfliVizUgyi lgazgat6siig
- Hajd0-Bihar Megyei Katasztr6favddelmi lgazgat6siig
- Hajdil-Bihar Megyei Kormiinyhivatal N6peg6szs6gUgyi F5osztdly
- Budapest F6vdros Kormdnyhivatala Kozleked6si F6osztdly Utr:gyi Osztiily
- lnnovdci6s 6s Technol6giai Miniszt6rium kozlekedds6rt felelSs helyettes dllamtitkdr
- lnnovdci6s 6s Technol6giai Miniszt6rium L6gUgyi SzakterLilet
- HajdCI-Bihar Megyei Kormiinyhivatal Kozleked6si 6s Fogyaszt6vddelmi FSosztiily tittlgyi Osztilly
- Miniszterelnokseg Oroks6gv6delmi Ugyek6rt Felel6s Helyettes Allamtitkiirsdg
- Hajdil-Bihar Megyei Kormiinyhivatal Epit6silgyi6s Oroks6gv6delmi F6osztdly
- Hajdil-Bihar Megyei Kormdnyhivatal Elelmiszerldnc-biztonsdgi es Foldhivatali F6osztdly Foldhivatali

Osztiily
- Hajd[-Bihar Megyei Kormdnyhivatal AgrdrLigyi FSosztiily
- Honv6delmi Miniszt6rium Hat6sdgi F5osztdly (honv6delem6rt felel5s miniszter)
- Hajd(-Bihar Megyei Rend6r-fcjkapitdnysdg
- Borsod-Aba(j-Zemplen Megyei Kormdnyhivatal Hat6silgi F6osztdly Bdnydszati Osztdly
- Nemzeti M6dia- es Hirkozldsi Hat6sdg Hivatala
- Budapest FSvdros Kormdnyhivatala Ndpeg6szs6gUgyi F6osztdly Kozeg6szsdgrigyi Osztilly

valamint a Korm. rendelet 42. 5 (4) szerint el6lrt 6rintett terUleti, teleptil6si onkormdnyzatok
megkeres6s6hez biztositott v6le m6nyez6si jogko 16ben eljii 16:

- Hajdil-Bihar Megye Onkormdnyzat Hivatala
- Nagyhegyes kozs6g onkormdnyzata
- Ebes kozs6g onkormdnyzata
- HajdIszovdt kozs6g onkormiinyzata
- Kaba vdros onkormdnyzata
- Nddudvar viiros onkormdnyzata

tovdbbd a Korm. rendelet 29. 5 a) pontjiiban a partnersdgi egyeztet6sben meghatdrozottak szerint a

partners6gi egyeztet6s szerepl6i v6lemdny6nek kik6r6sevel, 6s a telepUlesfejleszt6si l<oncepci616l, az
integrdlt telepiil6sfejleszt6si strat6gid16l 6s a telepUl6srendez6si eszl<ozol<rdl, valamint egyes
telepOlesrendez6si sajdtos jogint6zm6nyekrSl szolo 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 42. g (6) bek.
meghatairozott feladatkoreben az dllami f56pit6szi hatdskorben eljii16 F{ajdd-Bihar Megyei
Kormdnyhivalalzaro szakmaiv6lem6ny6nek kik6rds6vela kovetkezSket rendeliel:

(Jelen rendelet a m6dositdsra kerrl16 elSirdsol<at tartalmazza. A m6dositdssal nem 6rintett elSirdsok
tovdbbra is hatdlyban maradnal<.)

1.S.
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A HajdUszoboszl6 Viiros helyi 6pit6si szabiilyzatii16l 6s szabiilyoz6si terv6r6l szolo 0412014. (Vl. 26.)

onkormdnyzati rendelet (a toviibbiakban: UfSZ) 2. mell6kletenek (BelterLllet szabdlyozdsi terv6nek)
Ms/B-jelU terriletegys6gre vonatkozo szab6lyozdsa e rendelet 1. mel16klete szerint m6dosul,

3.S.

H6sz 2.5 (3) A szabdlyozat mell6kleteit k6pez6 tervlapok kozirl a 2020,6vi M5/B -jelfi m6dositdssal
6rintett ,,Sz-2"-jelfi (Beltertileti) szab6lyoz;isi tervlap jelol6se Sz-2/m5 jelol6sre viiltozik. A j6viihagyiist

kovet6en a tervlapon dtvezet6sre (egybeszerkeszt6sre) kerulnek a jelen rendelet megalkotiis6val
egyritt elfogadott, SZ-Z/MS5- jel( szabiilyozdsi terv terriletegys6gre vonatkoz6 m6dositdsai. Ezt

kovet6en a m6dosltiissal 6rintett teruletegys6gek szabdlyozdsi tervlapja on6ll6an miu nem
hasznii lhat6.

Fentiel< alapjdn a H6s2.2.5 (3) pontja hely6re az al6bbi 16p.

p) A HEsz

e) 1. melldklete dz Sz-lo/m5 Killteri.ilet szabdlyozdsi terv M= 1:20 000 szobdlyozdsi tervlap;

f ) 2. melldklete az Sz-2/ it t', Belterilet szobdlyozdsi terv M= 1": 4 000 szabdlyozdsi tervlap;
g) 3. melleklete az ,,Epitdsi ovezetek elciirdsai" 1"-5 tdbtdzat
h) 4. melleklete oz ,,Orszdgos ds tdrsegi iivezetek lehatdroldsa" A/3 mdret(i tervlap

4.$.

H6sz 32lA.S A rendelet kiee6sztll az aliibbi, ..Gii-1"- iel( iiltaliinos eazdas6gi 6pit6si ovezetre vonatkoz6
0iszal<asszal.

32 / A. Altalinos (Gazdasdgi) terii lete k

38/A.S

(1) Az dltaliinos gazdas6gi tertilet l<ornyezetre jelent6s hatdst nem gyakorl6 ipari 6s gazdasdgi

tev6kenys6gi c6l(, toviibbii kereskedelmi, szolgiiltat6 6s raktiir rendeltet6s( 6pitm6nyek
elhelyez6s6re szolgei l.

G5-1 (Altaliinos gazdasiigiterUlet)

Az Sltaldnos gazdasiigiter[.ileten lak6 rendeltet6s nem helyezhet6 el.

A,,Gd-1"-jel( (dltaldnos gazdasiigi) dvezeten belLil, szabdlyozdsi terven kijelolt, szomsz6dos terrllet
v6delm6t szolgd16, gazdasiigi 6pitesicivezeten beluliv6d6z6na tertilet6re vonatkoz6 e16lriisok:

a) az egy6bk6nt elhelyezhet6 6pitm6nyek kozill, irodai- adminisztriici6s, szoci6lis, vagy

raktdrozdsi- t6roliisi c6lrl 6pLiletek, parko16helyek, g6pjdrmfitdro16, tov6bbii a szomsz6dos

lak6tertiletet nem zavar6 hatiis0 a szomsz6dos ,,Gksz-2" epit6si ovezetben is megengedett,
gazdasiigi tevekenyseget szolgd l6 6 pltm6nyek helyezhet6 el.

b) A v6delmi c6l miatti l<orliitozott haszn;ilatil terilletrdsz legaliibb So%-il' zdldteruletk6nt kell

kialakitani, ami a telek el5irt zoldfeltilet ariiny6ba is besziimithat6.

Az ovezet 6pitesi tell<einel< legnagyobb bedp[tetts6g6t, az 6pithet6 homlokzatmagass6g m6rt6k6t,
valamint a telkek kialakitdsa, rendez6se sordn kialakithat6 telek legkisebb tertilet6t a HfSZ g.

mell6kletenek 3. t6blSzata tartalmazza.

(2)

(3)

(4)
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(5) Az elcjkert mdrete L0 m6ter, ami csal< az 6pit6si hely utca feloli m6ret6t (el6kertet)jeloli ki, de ez

k6telez6 6pit6si vonalat nem jelent, mert az 6priletet e vonal mogott, az utcavonalt6l sziim[tva,
tetsz6leges tdvolsdgra el lehet helyezni.

s.s.

H6sz 3. mell6klet 3. tdbl6zat: A H6sz,,Eplt6si ovezetel< be6pites6nek el6(rdsai" c.3. mell6klet6nek
,,gazdasdgiovezetek be6pit6s6nek e16irdsai" c. 3. tiibldzata hely6be, e rendelet 2. mel16klete l6p.

6.S.

Ez a rendelet a j6viihagydsdt kcjvet6 napon 16p hatiilyba.

Hajd 0szobo szlo, 2021.

5. El6terjeszt6s a telepiil6srendez6si eszk6ztik M-6/B jelfi m6dosit6sdnak (American Legends
Kft. kezdem6nyez6se) partners6gi lezdris6r6l,6s kd,rnyezeti vizsgdlat sztiks6gess69616l.

Harsdnvi lstviin/VMB elnok: Amennyiben nincs hozzdsz6lds, k6rd6s, v6lem6ny, a szavazds k6vetkezik.
Aki hatdrozatijavaslatot, 6s a rendelet m6dositdst elfogadja, az k6zfeltartdssal jelezze:

AVMB (ddnteshozatalban 5 fd vesz rdszt)5 igen szavazattal (Harsdnyi lstviin, MesterJ6zsef, Kanizsay
Gyorgy 86la, Jiiszay Pdl, Veres J6zsef) ellenszavazat 6s tart6zkodiis n6lki.tl elfogadta az el6terjesztdst,
6s a l<6vetl<ez6 hatlrozatot hozta:

6/2021. (Vt.15.1 VMB hat6rozat:

Hajd(szoboszl6 Vdros 6nkormdnyzat6nak Vdrosfejleszt6si 6s M(szaki Bizottsdga tdmogatja, hogy

a) Hajd0szoboszl6 V6ros K6pvisel6-testiilete a telepiil6srendez6si eszk6z6k, M6/B
m6dositdsdnak az el6zetes tdi6koztat6 alapjdn a partners6gi egyeztet6s6t lez6rja, 6szrev6tel
hiSny6ban tov6bbi int6zked6sre nincs sz0ks6g.

b) Hajd0szoboszl6 V6ros K6pvisel6-testiilete a tetepiil6srendez6si eszktiziik, M6/8 jelfi
m6dositds6nak az egyes tervek ill. programok kdrnyezeti vizsgdtatd16! sz6l6 ZlzOOS.(1Lt.l
Korm.rendelet 4.$.(2) alapjdn be6rkezett iillami szervek nyilatkozatainak
figyelembev6tel6vel nem tartja indokoltnak kdrrnyezeti vizsg6lat kt{szit6s6t.

c) Haid0szoboszl6 V6ros K6pvisel6-testiilete k6ri az American Legends Kft-t, hogy az 6llami
f66pit6sz k6r6s6nek megfelel6en a tanulmdnyterv6t eg6szitse ki.

Hatiirid5 ;202t.jdnius 15.

FelelSs : VMB elnok

6. El6terjeszt6s a Szoviiti rltf6len talSlhat5 ingatlan megvdsiirlSsiira.

Harsdnvi lstvdn/VMB elncjk: Amennyiben nincs hozzdsz6lds, k6rd6s, v6lem6ny, a szavazirs kovetkezik.
Aki hatiirozati javaslatot, 6s a rendelet m6dositdst elfogadja, az l<6zfeltartdssal jelezze:

,:: l kii:,r{.:I!..|;,r.i Ir,;i ;-i;,r,Zlii.r.ti. IIr,1I;i.

7/2021. (V|.15.) VMB hatdrozat:

Hajd(szoboszl6 V6ros 6nkormdnyzatdnak V6rosfejleszt6si 6s Mfiszaki Bizottsiiga tiimogatja, hogy
Hajdilszoboszl6 Vdros K6pvisel6-testiilete utasitsa a Hajdrlszoboszl5i V6rosgazd6lkodiisi Nonprofit
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ZRt vez6rigazgat6jiit, hogy a Hajd0szoboszl6, Szovdti titf6len taliilhat6 0Ll7l3L hrsz-ti ingatlanb6l 5

ha nagysdgri teriiletet 2.000 Ft/m2 vtiteldron ttirt6n6 megviisiirlSsdra az iitdolgozdsra kerti16

el6szerz6d6sben fogla lt felt6tele k szeri nt.

HatiiridS : 2021. j0nius 15.

Felel6s : VMB elnok

7. El6terjeszttis a Pl6n Gyula utca megnyitiisdra.

Mester J6zsef/VMB tag: Az elclterjeszt6st iitgondolva, k6szltett ds kiosztott egy ,,M6doslt6 inditvdny"

cimfi anyagot. Ebben az anyagban, az elSterjeszt6sben foglaltakt6l elt6rcjen a Kazinczy utca fel6li

kozterr-ileti kapcsolattal rendell<ez5 ingatlant javasolja egyben vagy legfeljebb 2 16szre osztva

6rt6l<eslteni. Ehhez a HESZ m6dositiisa is szi.iks6ges, a Pl6n Gyula utca folytatdsdban tervezett

utca nyitds megszU ntetes6vel.

Szab6n6 Szab6 Miiria/t.ievint6z5: A bizottsiig elvi hozzdjiiruliisiira utdn, lesz lehet6s6g a H6sz 6s a RT

m6dositdsdhoz. Ez utdn lesz lehet6s6g a megosztdsra, 6s 6rt6kesit6sre.
Hars6nvi lstviln/VMB elndk: Amennyiben toviibbi hozzAszol6s nincs, akkor a m6dosit6 hatilrozat16l

sz6l6 szavazds kdvetkezik, ha ez tobbs6gi szavazatot nyer, akkor term6szetesen az eredeti hatiirozati
javaslatr6l mdr nem kell szavazni.

ii:t ;,r i<irvr-:ti<irrri r'rriirji;lrrt:Ii. lt:.:i.;iri);ri;iol. iti.,,ii.ii:

8/2021. (Vt.15.) VMB hat6rozat:

Hajdriszoboszl6 V6ros 6nkorm6nyzat5nak Viirosfejleszt6si 6s M(szaki Bizotts6ga tSmogatja, hogy

Hajdfszoboszl6 VSros K6pviselS-testi.ilete elvi hozz6jiirul6sSt adja, a Rendez6si Terv 6s a nESZ

m6dositds6hoz, mely szerint a Pl5n Gyula utca megnyitdsa t<irl6sre kertiljon, 6s igy, a 3404 hrsz - 0,

6s 1826 m2 tertilet(, Kazinczy utca fel6l kiizteriilet kapcsolattal rendelkez6 ingatlan egyben vagy

kett6 osztva 6rt6kesithet6v6 viiljon.

Hatdrid6 : 2021. j(nius 15.

Felel6s :VMB elncik

8. ElSterjesztris J6zsef Attila utca - J6kai sor - Debreceni tit - Arany Jdnos utca csom6pont
iit6 pit6s6vel ka pcsolatosa n

Harsdnvi lstvdn/VMB elnok: A hdrom lehets6ges vdltozat 6sszehasonlitiisa alapjdn, amennyiben nincs

k6rd6s 6s hozzitszol6s, ill. az el6terjeszt6nek sincs kieg6szit6se, a szavazds k6vetkezik. El5szor a 3

sorsz5m( un. Turb6 korforgalmi csom6pont16l szavaz a bizottsiig. Az6rt err5l, mert b6r ez a

legkoltsegesebb, de m6gis a leghat6konyabb. Ha ez a Turb6 csom6pont kialakitds nem nyeri el a

tobbs6gi szavazatot, akkor kovetkezik az A ill. a B jelfi viiltozat. Tehiit most, k6zfeltartdssal a Turb6

k6 rforga I m i csom6 po nt16 l, k6zfelta rt6ssa I szavazna k:

r.,:; lt i<iLriLrti<c.ri-j It;r1iiro:.;r IoI Ittl;ri;,i :

9/2021. (V|.15.) VMB hatdrozat:
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Hajdfszoboszl6 Vdros Onkorm6nyzatdnak V6rosfejleszt6si 6s M(szaki Bizottsdga tdmogatja, hogy
Hajdfszoboszl6 Vdros K6pvise!6-testtilete tdmogassa a Hajd0szobosz!6 J6zsef Attila utca - J6kai sor
- Debreceni ft - Arany Jinos utca csom6pont 6talakit6sdt, biztons6gosabbii t6tel6t a Libella ,g4 Kkt.
6ltal k6szitett tanulm6nyterv lll. vdltozata (Turb6 kdrforgalmi csom6pont) alapjdn, 6s k6ri az
enged6lyez6si tervdokumentdci6 elk6szit6s6t.

Hatdrid6 : 202L. j0nius 15.

Felel6s : VMB elnok

9. El6terjeszt6s a Polgdrmesteri Hivatal fehijit6sa tdrgydban.

Harsdnvi lstvdn/VMB elncjk: Nagy orommelfogadta a Po196rmesteri Hivatal,,A" dpiilet6nek fel(jitdsdt.
Az 6ves int6zm6nyfel(jitdsok alkalmdval bizonyossd lett, hogy az 6pUlet dllaga, ebb6l ad6d6an a

dolgoz6kat 6rintcj kedvez6tlen egeszs6gUgyi kornyezet, valamint az 6pulet m(szakiiillapota mdr nem
felel meg egy modern iroda6piiletnek, 6s nem reprezentdlja a vdroshdza funkci6it sem.

Mester J6zsef/VMB tag: Arra l<dri a Hivatalvezet6s6t, hogy amennyiben olyan kolts6gek merillnek fel,
amelyek m69 a feliljitiishoz kapcsol6dnak, 6s most 6rdemes lenne megcsindlni, annak tobblet kolts6g6t
nyugodtan tdrjiik a K6pvise16 - testr.ilet e16, megfogjdk szavazni.

Dr. Korpos Szabolcs/iegvz6: Koszoni a K6pvise16 testtllet tdmogatds6t, hogy a felUjitds
megtort6nhessen. Az 6piilet sal6tromossdga nagyon 169i probl6ma volt, ami az 0j un. injektdldsos
technol6giSnak l<6szonhetden megsz(nik. Polgiirmester (r jelezte, hogy az dpiilet feldjitiisdt tovdbb
kellfolytatni, 6s lehetcjseget kellteremteni aklr paly6zatiforrdsb6l is, az emelet felUjitiisdra.

Szildgvin6 Pdl Gvonevi/vdrosfeileszt6si irodavezetS: Az 6priletben a riaszt6 es t1zjelz6 rendszer
ki6pit6s6re toviibbi cca. 2-3 mFt - ra lenne sziiks6g. A PGB soron kovetkez6 ul6s6re rem6li, hogy
meg6rl<ezik az 1rajdnlat, 6s pontos osszeget tud mondani,

Harsdnvi lstvdn/VMB elncjk: Mivel tobb hozzdszolls, v6lem6ny nincs, ez6rt a szavazds kovetkezik. Aki
tiimogatja a hatdrozati javaslatot, az kdzfeltartdssal jelezze:

ri:; .,r l,.ilrir,ri kr:.tt'i Ir,ti;irr:;r,ri.iri ltriri i,r:

10/2021. (V|.15.) VMB hat6rozat:

Hajdriszoboszl6 Vdros 6nkormdnyzat5nak V5rosfejleszt6si 6s M(szaki Bizottsiiga tSmogatja, hogy
Hajdriszobosz16 Vdros 6nkormdnyzatdnak K6pvisel6-test0lete a Po196rmesteri Hivatal ,,A" ripUlet
fiildszinti r6sz6nek fel0jitSsdhoz kapcsol6d6an 12.000.000,-Forint keretcisszeget biztositson a 2021.
6vi int6zm6nyfel0jitdsi keret terh6re /L4.-es melkiklet 2/6X sor/.

Hatdrid6 : 2021. j0nius L5.

Felel6s :VMB elnok

10. E l6te rjeszt6s kerd kpd rtd rol6 e I helyez6s616l k<izterti leten.

Harsdnvi lstviin/VMB elnok: Nincs hozzdsz6lds, v6lem6ny, ez6rt a szavazds kovetl<ezik. Aki tdmogatja a

hatdrozati javaslatot, az kdzfeltartdssal jelezze:
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1112021. (V|.15.) VMB hatiirozat:

Hajd0szoboszl6 Vdros 6nkormdnyzat6nak VSrosfejleszt6si 6s M(szaki Bizottsdga t6mogatja, hogy
Hajdriszoboszl6 Vdros Onkormdnyzat6nak K6pvisel6 testiilete tdmogassa a Kossuth utca 5. el6tt
6,0x1,0 m m6retfi t6rk6 burkolat l6tesit6s6t 6s azon n6gy ;ill5sos, reklSmfeliiletet nem tartalmaz6
ke16kpiirt6rol6 el helyez6s6t.

Hatdrid6 : 2021. j(nius 15.

Felel6s : VMB elnok

11. El6terjeszt6s Food Truck aut6 kihelyez6se kapcs6n.

Harsdnvi lstviin/VMB elncik: Nincs hozziisz6lds, v6lem6ny, ez6rt a szavaz6s l<ovetkezik. Akitdmogatja a

hatii rozati javaslatot, az k6zfe lta rtdssa I jelezze :

r::, rr i<i;i.rr:1.i<l;r.i i1;,r1..,t,,,,r.t1iri l)lt1 il:

1212021. (V|.15.) VMB hatiirozat:

HajdIszoboszl6 Viiros Onkormdnyzatdnak Vdrosfejleszt6si 6s M(szaki Bizotts5ga tdmogatja, hogy
Hajdfszoboszl6 V6ros 6nkormdnyzatdnak K6pvisel6-test[ilete az el6terjeszt6sben foglaltak alapjiin
ne t6mogassa Nagy Sdndor k6relm6t, miszerint 2021.06.26-2021.08.31. k<izcitti id6szakban a Szent
lstviin parkban, az un. ,,vakparkol6ban" Food Truck jdrm(vet Uzemeltessen.

Hatdrid6 : 2021. jUnius 15.

Felelcis :VMB elnok

12. El6terjeszt6s streetgokartok k<izteri.ileten trirtrin6 elhelyez6s6vel kapcsolatban.

Hars;invi lstviin/VMB eln6k: Nincs hozziisz6liis, v6lem6ny, ezdrta szavazds kovetkezik. Akitiimogatja a

hatd rozati javaslatot, az k6zfelta rtiissa I jelezze:

tt, l i,li)vrrLl<ttzii lrli ;iioz;-rk;i lr...i21.;,r:

1.3/2021. (V1.15.) VMB hatiirozat:

Hajdriszoboszl6 V6ros 6nkormSnyzatdnak V:irosfejleszt6si 6s Mfiszaki BizottsSga tSmogatja, hogy
Hajdf szoboszl6 V5ros 6nkormdnyzatdnak K6pvisel6-testiilete t6mogassa a Street Gokart k<ilcsrinz6s
c6ljiira a 2021.6vben a J6kai soron 16v6, az el6terjeszt6sben megjekilt pavilon melletti 20 m2-es
teriilet b6rbeadiisiit 5z6ke J6zsef egy6niviillalkoz6 r6s26re,7.500,-Ft/nap b6rletidijellen6ben,2O2L.
j I ni us L8. - 202L. a ugusztus 31. kriz<itti id6sza kra vonatkoz5a n.

Hatiirid6 : 2021. jInius 15.

Felel6s :VMB elndk

AZONOSITO : ME 2I -O I /BO2 ERVENYES: 2006. I 1. 01. NAPJATOL



14

13. El6terjesztr6s kdzterii let hasznd lati k6 relem 16l - kcinyv6 rusftiis.

Harsiinvi lstvdn/VMB elnok: Nincs hozzdsz6lds, vdlem6ny, ez6rt a szavaz6s kovetkezik. Akit6mogatja a

hatdrozati javaslatot, az k6zfeltartdssal jelezze:

,':.,] l<o\ii,l i,lt,;,r, iIl;.i;irt,,;tirii fiil;li,l:

1412021. (V|.15.) VMB hatdrozat:

Hajdriszoboszl6 Viiros 0nkormiinyzatdnak Viirosfejleszt6si r5s M(szaki BizottsSga t6mogatja, hogy
Hajdf szoboszlS Viiros 6nkormdnyzatiinak Kripvisel6-testi.ilete ne tiimogassa a krizteriilet
haszndlatot kiinyv5rusitds c6ljdra a 2027.07.OL-2O2L.O8.3L k6zdtti id6szakban a LUPUJ-BOOK Kft
r6sz6re a Kemenc6s Csdrda 6s a Szilfa Etterem krizottiterfileten.

Hatiirid6 : 2021. j[nius 15.

Felel6s : VMB elnok

14. El6te rjeszt6s krizte rii let-hasznd lati k6 relem me I ka pcso latosa n.

Harsdnvi lstvdn/VMB elncjk: Nincs hozzdsz6lds, v6lem6ny, ez6rt a szavazds kovetkezik. Akitiimogatia a

hatdrozati javaslatot, az k6zfeltartdssal jelezze:

rj!:, a l<orici kt::lri lrir1iii'o;:llr:i lriit i a:

1512Q2!.,-(vl. 15. ) vM B hatd rozat:

Hajdiszoboszl6 Vf ros 6nkorm5nyzatiinak V6rosfejleszt6si ds M(szaki Bizottsdga t;imogatja, hogy
Hajdriszoboszl6 Viiros 6nkormiinyzatdnak K6pvisel6-testiilete - figyelemmel a krizterUlet haszndlat
helyi szab6lyaira - ne biztosltson kiiztertilet-haszniilati lehet6s6get Bocca Brigitta r6sz6re a Szent
lstvdn parkban spiritudlis 6s termr5szetgy6gy6sz tev6kenys6g folytatdsa c6ljrib6l.

Hat6rid5 : 2021". jInius 15.

Felel6s : VMB elnok

15. El6terjesztds a bring6-hint6t iizemeltet6 c6g k6relm6r6l.

D6csein6 D6r6 liva/k6relmez6 Ela Bt: Roviden ismerteti k6relm6t, melynek l6nyege, hogy a tavalyi
6wel megegyez6 b6rleti dfjat fizessen. lirvei k6zott kifejti, hogy a pand6mia elh0z6d6 hatiisa a

turizmust ledllitotta. Nincsenek vend6gek, akik a szolgiiltatiisiit ig6nybe tudndk venni. Ez6rt
m6ltiinytalannak tartja, hogy a b6rleti drj Ugy van meg6llapftva, mintha minden a ,,r6gi b6ke id6k"
szerint lenne.

Kanizsav Gvorgv B6la/VMB tae, TNKB elnok: A vend6gadatok a szdllodiikban kedvez6ek, de a

magdnsziilliishelyek adatai meir nem mutatnak ilyen der(s jdv6k6pet. lgen is ki kell mondani, hogy a

ktilonbs6g t6tel az oltottak 6s a nem oltottak koz6tt, a strandhaszndlat eset6n egy tomegturizmusra
6pi.il6 viiros szdmdra katasztr6fa! Ha ezeket figyelembe vesszlik, a bring6-hint6nak sem lesz id6n
akkora forgalma, mint a b6ke id6kben. Ez t6ny!

Mester J6zsef/VMB tag: Tdmogatja az el6tte sz6l6 elndk urat, dt kellene gondolni azt is, hogy akdr
j0nius 30-ig ne fizessen egydlta16n b6rleti dijat a k6relmez6, majd jtilius L-t6l fizesse a rendeletben
meghatdrozott b6rleti dijat.
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Harsiinvi lstviin/VMB elnok: K6ri a szakirodiit, hogy a k6relemnek megfelel6en dolgozza ki, hogy jrinius

30 - ig kedvezm6nyes dijt6telt, jrllius 1-t6l a rendeletben szerep16 dijt6telt ha befizeti k6relmez6, akkor
az mekkora dsszeg lesz? P6nzUgyi k6rd6sekrSl ez a bizottsdg hatdskor hidnydban nem donthet, ez6rt
k6ri, hogy az dltala e16bb elmondott m6dosit6 javaslatr6l k6zfeltartdssal szavazzanak:

ri:, ;r liiiirL.ll.iti,zrj rrtrli.lr-,1-;ilril i it;,ri.,itoi:iiiiii liLr,rli,r:

L6/2021. (V|,15.) VMB hatiirozat:

Hajdriszoboszl6 VSros 6nkormdnyzatdnak Vdrosfejleszt6si 6s Mfiszaki Bizottsiiga t6mogatja, hogy
Hajdtiszoboszl6 Vdros 6nkormiinyzatiinak K6pviselS-testtilete a 2O2L -es 6vre, az lila Bt kiizteri.ilet
haszndlati dijitt 2021. jrinius 30- ig kedvezm6nyes (50% dijt6tellel szerint), 2021. jtilius 1- t6l a

rendeletben szerepl6, normdl dijt6tel alapjiin Sllapitsa meg.

Hatdrid6 : 2021. j[nius 15.

FelelSs :VMB elnok

D6csein6 D616 Eva koszoni a bizottsdg t;imogatiisiit, 6s 14,45-kor t;ivozik az r.il6s16l.

18. El6terjeszt6s kiiztertilet - haszn6lati k6relemmel kapcsolatosan Mesekorz6 kialakitdsiihoz

Mester J6zsef/VMB tas: Tdmogatja az el6terjeszt6st, egy nagyon szimpatikus otletnek tartja. Azonban
a Haranghdzniil l6vcj Sllomdspontot az 6pitm6nyt6l tiivolabb javasolja elhelyezni, hogy a Haranghdzhoz
ldtogat6k 6s a megdll6helyre lrkezd csal:idok ne zavarjiik egymdst. Ugy gondolja, hogy a j6tsz6t6r fel6
l<dzeledve, de tiivolodva a Haranghdzt6l, szerencs6sebb lenne a megiil16pont kijelol6se.

Harsdnvi lstviin/VMB eln6k: T5mogatja a javaslatot. Amennyiben a bizottsiig egyet6rt a hat;irozati
javaslattal, kieg6szitve alelnok 0r javaslatiival, az k6zfeltartiissal jelezze:

ri:; a l<iiircIl<r,rz6lIrir-ii-rsiiitf-l |"iiiiiii'c;ri,rir)i. Irtizt;r:

1712021. (Vl.15.) VMB hatdroza!

Hajdriszoboszl6 Vdros 6nkormdnyzatdnak V5rosfejleszt6si 6s Mfiszaki Bizottsdga tdmogatja, hogy
Hajdriszoboszl6 Vdros 6nkormSnyzat6nak K6pvisel6-testiilete tdmogassa Nyilas Bogliirka egy6ni
viillalkoz6 Mesekorz6 kialakltiisdra vonatkoz6 k6relem6t, az elSterjeszt6sben foglaltak szerint, azzal
a m6dosit5ssal, hogy a Csal:idi titvonal iiltal ig6nybevett cca. 1m2 nagys6gf tertilet, a Haranghiiz
mellettijiitsz6t6rhez kcizelebb, a HaranghSzt6l tdvolabb keri.ilj<in kijelcil6sre.

A kcizteriilet haszndlatdt hatdrozatlan id6re, 2022. december 31-ig napj6ig t6rit6smentesen
biztositja.

Hatdrid5 : 2021. j(nius 15.

FelelSs :VMB elnok

19. El6terjeszt6s a Szabadt6ri Szinpad beruhdzds kapcsSn k6sziilt szak6rt6i v6lem6nyrdl.
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: A csatolt dokumentdci6ban az igazsdgligyi
szak6rtcj v6lemdny6t megismerhette a bizottsiig. Ez volt az els6 ldpcs6fok, hogy ezt megismerjrik, majd
a gyirloi el6irdsok beszerz6se, 6s ezt l<ovet oen az.6rintett felekkel a feltdrt hib6k javitdsii16l kezd6dnel<
meg a tdrgyaldsok. Term6szetesen a K6pvise16 - testtllet minden16l tdj6koztatdst kap.

Mester J6zsef/VMB tag: K6rd6se, hogy az 6pltm6ny biztonsdgos e? l(inek a felel6ss6ge, hogy ez az
dllapot l6trejott? Kifogja fizetni a tobblet kOlts6geket? Mikor kezdSdhetnek a munkdlatok?

SzilSgvin6 Pdl Gvdngvi/vdrosfeileszt6si irodavezetS: Az 6pitm6ny biztonsiigos. A szak6rtdi v6lem6ny
alapjdn a tet6szerkezet nem felelmeg a gyiirt6iel6lriisoknak. De errdl m6g a gyiirt6nak is nyilatkoznia
kell. ltt tartunk most. K6s6bb lesz lehet6stig arra, hogy egymiissal egyrittm(kodve megkeresstik, hogy
hol, mikor tortdnt hiba, 6s dontsunk a helyreiillitds16l.

Harsdnvi lstvdn/VMB elncik: Amennyiben nincs tovdbbi hozzdszolas, k6rd6s, a szavazAs kovetkezik, Aki
a hatiirozati javaslatot elfogadja, az k6zfeltartdssal jelezze:

Lr:: ;r i<ijr.rr.:Ii<c:ti'j lr;;iiiirii;riirI Iri.r;i.a:

18/2021. (V1.15.) VMB hat6rozat:

Hajdfszoboszl6 Viiros 6nkormiinyzatdnak Vdrosfejleszt6si 6s M(szaki Bizottsdga t6mogatja, hogy
Hajdriszoboszl6 Viiros 6nkorm6nyzatiinak K6pvisel6-testiilete a Szabadt6ri Szinpad beruhdz6sr5l
k6szitett szakrirt6i v6lem6nyben foglaltak alapjdn utasitja a Jegyzlt

- a gydrt6i elSiriisok beszerz6s6hez sziiks6ges int6zkedtisek megtdtel6re;
- a gydrt6i el6irdsok alapjdn kezdje meg az egyeztet6seket az r5rintett felekkel a feltdrt hibdk

javitdsdnak mik6ntj616l, a Kr5pvisel6-test0let t6j6koztat6sa mellett.

Hat6rid6 : 2021. jrinius 15.

FelelSs :VMB elnok

Beielent6sek, tf i6koztatdsok:

Tokai - Kiss Gdbor/fS6pitesz: Polgdrmesteri jogkorbe kertllt az un. rendeltet6s m6dosit6ssal
kapcsolatos ligyintez6s. Ez ott okoz probl6mdt, 6s ebben k6ri a bizottsdg segits6g6t, amikor gardzsbfl
tizlet lesz,6s nincs e169 parkol6hely. A megl6vd parkol6helyel<re mdr tobb potencidlis b6rl6 is van,
hiszen ezek nem Slland6an foglalt helyek. Minden b6rl6nek 6rv6nyben l6v6 szerz6d6se van a VGZRT-
vel, fizetik is a b6rleti dijat. lgy mdra ott tartunk, hogy akiir 4-5 berl6 is ig6nyelheti ugyanazt a terLlletet,
akkor, amikor a vdros egy6bk6nt is parkol6hely hiilnnyal k[]zd. Ker6se, hogy a bizottsdg a kes6bbiekben
foglalkozzon a rendeltet6s m6dosltds kapcsiin jelentkez6 ig6nyekkel. KUlonos tekintettel arra azesetre,
amikor kozterrileten tud parkol6helyet biztositaniaz tizlet, a viisdrl6inak. pl: lak6telepeken.

Harsdnvi lstvdn/VMB elnok:Javasolja, hogy a VGZRT k6szftsen egy kimutatdst a b6rleti szerz6d6ssel
rendelkez6 parko16helyekrSl, a parko16helyek kihaszndltsdgii16l. Konl<rdtan hol, hiinyszor van kiadott,
ds hol ill. hiiny db ilres parkol6hely van. Sajnos l<onnyen el5fordulhatna olyan helyzet is, amikor valaki
nem kap ilzletnyitdsra enged6lyt, mert nincsa l<ozelben szabad parkol6,6sez nem fordulhatelcj. Ez6rt
addig maradjon a jelenlegigyakorlat addig, mig ez a tiij6koztat6 anyag el nem k6szLll, 6s dont6s nem
szu letik.

Tokai - Kiss Gdbor/f56pit6sz: Erdernes lenne a parkolSs k6rd6s616l majd kesdbbiekben alaposan
tiij6koz6dni. T6ny, hogy nincs annyi parko16, mint amennyire a mfikodes sordn szliks6g lenne.
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lIllgyjft1Pdl Gvcjnevi/vdrosteilesel€tltpdayqzelq: A Haranghiiz oszlopf6ivel kapcsolatosan k6ri a

bizottsilg figyelmet, A szak6rtcj, aki speci6lis anyag bejuttatdsdval konzervdlnd az oszlopok iillapotiit
nem e16rhet6.

Ez6rt toviibbi megoldilsokat kerestek, mivel van olyan oszlop, amelyen mdr a szivacsos 6llagromliis,
vagy szrl kiirt6tel is megjelent. K6t lehets6ges alternativa j6het sz6ba:

- Oszlopcsere: ltt kizdrolag nagym6ret( fdkat kell keresni. A l<ivilgiis, szdradils miatt jovd 6v
vdg6n lesz leghamarabb ezekbSl a fiikbcll faragott oszlopf5. Az rij oszlopok elk6szult6ig viszont
az oszlopol<at el kell szdllltanijelenlegi helyrikrdl.

- Mdsik megoldds, hogy a Haranghiiz stilusdhoz illeszl<ed6, l<ovdcsoltvasb6l keszLllt abroncs
szerl<ezetet k6szitenek, amelyek stabilitiist adnal< az oszlopoknak. Ez gyorsabb, konnyebben
kivitelezhet6 megoldiis, iitmenetileg, azonban ez sem ingyenes. De elkenllh et6 az, hogy a

s6rLilt, beteg oszlopf6ket azonnal besziillitsiik, 6s biztonsiigos helyen tiiroljdk addig, amig az
dllagmeg6vds meg nem tort6nik. Szakmailag ez lenne a legjobb megordds.

Az abroncsoliisr6l, a juliusitestilleti iil6sre hoz a VGZRT egy kolts6gvetest.

Harsiinvi lstviin/VMB elnok: Semmi esetre sem maradhat a Harangh 6zoszlopfdkn6lkiil. A tdj6koztati{st
meg6rtett6k,6s v6rjiik a VGZRT iiltal k6szitett kolts6gvet6st, r6szletes indol<l;issal egyUtt, k[]l6nos
tekintettel az esetleges balesetvesz6ly elkeri-il6s6re. Liitviinytervet,6s egy statikai velem6nyt is
szivesen viirnak.

Megkdszdni mindenki aktiv egyrittm(kodes6t. Az r.il6st 15,u - kor bezdrja.

k.m.f.

VMB elnrik

CI.d-L e.a-La.lr"_
Molndr EditErika

jkv.vezet6

VMB alelnok
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