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Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 

4200. Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

telefon: 52/557-300 fax: 52/557-302 

e mail: polgmhiv@hajduszob.hu 

______________________________________________ 

Ügyiratszám: 15127-1/2015.    

K I V O N A T 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága a 2015. 

június 30 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

130/2015. (VI.30.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága a 2015. 

június 30 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés pályázat benyújtására Living Road csúszásmentes útfelület építése 
tárgyában. (9.sz. képviselőtestületi előterjesztés) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 

2. Előterjesztés a HBVSZ Zrt. követelés kompenzációval történő rendezésére vonatkozó 
javaslatáról. (10.sz. képviselőtestületi előterjesztés) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 

3. Előterjesztés utcabútorok beszerzésére vonatkozóan. (11.sz. képviselőtestületi 
előterjesztés) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 

Képviselő – testületi napirendben nem szereplő, csak VMB - i anyag: 

4. Előterjesztés burgonya chips közterületen történő értékesítésével kapcsolatosan 
Előadó: főmérnök 

5. Előterjesztés ugrálóvár közterület – használati kérelméről 
Előadó: főmérnök 

6. Előterjesztés forgalmi rend változásokkal kapcsolatosan 
Előadó: főmérnök 

7. Előterjesztés Étteremház Lorena Kft kérelméről 
Előadó: főmérnök 

8. Előterjesztés Oreo promóció közterület – használati kérelméről 
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Előadó: főmérnök 

9. Bejelentések, tájékoztatások 
 

Napirendek megtárgyalása: 

1. Előterjesztés pályázat benyújtására Living Road csúszásmentes útfelület építése tárgyában. 
 

131/2015. (VI.30.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a pályázat benyújtását a 

Generali a Biztonságért Alapítvány által kiírt 100% finanszírozású „A közrend, közbiztonság, 

vagyonbiztonság, közlekedésbiztonság és a környezet védelmét szolgáló tevékenységek” 

témakörben, azon belül a II/3. Living Road útfelület építése tárgyában. Támogatás esetén a fejlesztést 

a Szilfákalja 12.sz. (Szolgáltató Ház) előtti kijelölt gyalogos-átkelőhelyen kívánja megvalósítani. 

Határidő : pályázati ütem szerint 

Felelős  :    Jegyző  

2. Előterjesztés a HBVSZ Zrt. követelés kompenzációval történő rendezésére vonatkozó 
javaslatáról.  

 
132/2015. (VI.30.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, támogatja, 
hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúkerületi  és Bihari 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. által az önkormányzat ellátási felelősségi körében és tulajdonában álló 

víziközmű-vagyonon 2014. évben elvégzett felújítási munkálatok értékének – bruttó 14.280.355,-Ft – 

a Zrt. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával szemben fennálló tartozásában - kompenzációként - 

történő beszámítását.   

Határidő :   

Felelős  :     

3. Előterjesztés utcabútorok beszerzésére vonatkozóan.  
 
133/2015. (VI.30.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, támogatja, 
hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelő köztéri utcabútorok beszerezését.  

Az utcabútorok beszerzésével, telepítésével a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t bízza meg. 

Határidő : 2015. augusztus 31. 

Felelős  :  Jegyző 
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4. Előterjesztés burgonya chips közterületen történő értékesítésével kapcsolatosan 
 
134/2015. (VI.30.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a 

Gyógyfürdő bejárat előtt, a Pávai Vajna Ferenc szobornál a telefonfülkével szemben lévő járda 

átvezetésen chips készítő háromkerekű segédmotornak számító 3,0 x 1,5 méter méretű járműből 

natúr burgonya chip árusítását. A használó a jármű előtt asztalt, széket stb. nem helyezhet el, és az 

Önkormányzat, annak intézményei, illetve annak támogatásával szervezett rendezvények ideje alatt a 

bérelt területről járművét el kell távolítania. A tevékenység végzéséhez áramvételi lehetőség nem 

biztosított. 

Kérelmező köteles a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló helyi 

rendelet és hatósági szerződés alapján a közterület használati díjat maradéktalanul megfizetni, a 

használatra vonatkozó feltételeket betartani.  

Határidő :- 

Felelős  :  Jegyző 

5. Előterjesztés ugrálóvár közterület – használati kérelméről 
 

135/2015. (VI.30.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja 

Czeglédi Lászóné (4200 Hajdúszoboszló, Zrínyi u. 44.) kérelmét, miszerint a Szent István parkban a 

vakparkoló mellett kijelölt gyöngykavicsos területen határozatlan ideig ugrálóvár tevékenységet 

végezzen, továbbá a tevékenységéhez szükséges 10 db széket kihelyezzen. 

A kérelmező köteles a közterület-használatára vonatkozóan a szükséges engedélyeket beszerezni, 

valamint az igényelt terület használatára vonatkozóan hatósági szerződést kötni, és a döntés szerinti 

díjat megfizetni. 

Határidő : - 

Felelős  :   Jegyző 

6. Előterjesztés forgalmi rend változásokkal kapcsolatosan 
 

136/2015. (VI.30.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja: 

A) A Damjanich utca és a Pávai Vajna utcán a jelenleg érvényben lévő megállási és várakozási 
tilalom kiterjesztését az útpadka területére is, ezért a megállást és várakozás tiltó táblák alatt 
kéri a kiegészítő táblák elhelyezését. 

B) A Médy István utca Kiss Pál utca (földút) – Beödy Mátyás utca közötti szakaszán és a Rákóczi 
utca 108-122. sz. ingatlanok előtti szervízúton 30 km/h sebességkorlátozás elrendelését, és 
„Gyermekek” veszélyt jelző táblák kihelyezését. 

 

Határidő : 2015. július 31. 
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Felelős  : Jegyző 

7. Előterjesztés Étteremház Lorena Kft kérelméről 
 

137/2015. (VI.30.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a 

Szent István parkban a büféautó előtti szakaszon 1x4 méteres területen a 6 db bárszék elhelyezését. 

Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

138/2015. (VI.30.) VMB határozat: 

1/B. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

elutasította a Szent István parkban a büféautó előtti térszakaszon újabb 6x5 méter méretű területen 

6-8 db asztal és asztalonként 4 db szék elhelyezését.  

Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

8. Előterjesztés Oreo promóció közterület – használati kérelméről 
 

139/2015. (VI.30.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a 
HPS Kft. (1054 Budapest, Hold u. 27.) /felelős: Szabó Enikő/ kérelmét, miszerint a Gábor Áron utcán 
az Aqua Palace épülete előtt egy nyári jégpályát állítson fel, és mellette 3 hostess/host fővel 
ingyenes oreo termékmintákat osztogasson 114 m2-en, 2015. július 20-től 2015. július 26-ig. 
Kérelmező tevékenysége végzése során nem akadályozhatja a fürdő létesítményeinek 
megközelítését. 
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 : - 
Felelős  : Jegyző 

 

K.m.f. 

      Orosz János sk                                      Kállai István sk 

              bizottság alelnöke                             bizottság elnöke 

A kivonat hiteléül: 

 

Hajdúszoboszló, 2015. július 8. 

 

Molnár Edit leíró 
 


