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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: 14176-1/2016.  

K I V O N A T 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi napirendi pontokat és a következő 

határozatot hozta: 

85/2016. (VII.06.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 

2016. július 06 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

Napirendi pontok: 

1) Előterjesztés a 2016.évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről. (10.sz. 
képviselőtestületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes 

2) Előterjesztés autóbusz menetrend módosításával kapcsolatosan. (11.sz. képviselő 
testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes 

3) Előterjesztés a Strandfürdő fejlesztési programjának tervéről (1.sz. képviselő testületi 
napirend) 
Előadó: vezérigazgató 

4) Előterjesztés Gábor Áron utcai ingatlan megvásárlására. (7.sz. képviselő testületi 
napirend) 
Előadó: gazdasági irodavezető 

5) Előterjesztés DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft kérelméről. (8. sz. képviselő testületi 
napirend) 
Előadó: gazdasági irodavezető 

6) Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. (4.sz. képviselő testületi napirend) 
Előadó: főépítész 

7) Előterjesztés Hőforrás utcai területek értékesítéséről. (9.sz. képviselő testületi napirend) 
Előadó: gazdasági irodavezető 

8) Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” c. pályázati 
anyaggal kapcsolatosan. (12.sz. képviselő testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes 
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9) Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiírt 
pályázattal kapcsolatosan. (13.sz. képviselő testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes 

10) Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről (16.sz. képviselőtestületi 
napirend) 
Előadó: polgármester 

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

11) Előterjesztés sátorgarázsok céljára történő közterület használat megszüntetésével 
kapcsolatosan 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

12) Előterjesztés útfenntartási munkálatok végzéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

13) Előterjesztés Szilfákalja forgalmi rend módosításával kapcsolatos kérésről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

14) Előterjesztés kerékpártároló elhelyezésére vonatkozó kérelemről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

15) Szóbeli előterjesztés: Szilfákalján 2 db bója kihelyezésének kérelméről 
Előadó: GB elnök 

16) Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről 
Előadó: igazgatási irodavezető 
 

17) Előterjesztés II. Hajdúszoboszlói hastánc felvonulás megrendezéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

18) Előterjesztés kamionos találkozó programjainak megrendezéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

19) Bejelentések, tájékoztatások 
 

Napirendi pontok megtárgyalása: 

1) Előterjesztés a 2016.évi helyi közösségi közlekedés támogatásának 
igényléséről 

 
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

86/2016. (VII.06.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. december 30-án létrejött 
Közszolgáltatási szerződés keretében, pályázati eljárás lefolytatásával bízza meg a Hajdú 
Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, - melynek jogutódja az 
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - a Hajdúszoboszló város közigazgatási 
határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás kizárólagos 
joggal történő ellátására. 



3 

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

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos 
üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) valamint fejlesztéséhez 2015. évre 
összesen nettó 15.769.773,- Ft összegű saját forrásból származó vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatást nyújtott. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja 2016. évben 
január 1-től december 31-ig Hajdúszoboszló területén a menetrend szerinti helyi 
személyszállítást folyamatosan fenntartását. 
 
Felelős :  elnök 
Határidő :  2016. július 7. 
 
 

2) Előterjesztés autóbusz menetrend módosításával kapcsolatosan 
 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

87/2016. (VII.06.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata elfogadja az előterjesztés szerinti 
un. téli menetrend 2016. szeptember 1-jétől történő bevezetését, a Közszolgáltatási 
szerződés erre irányuló módosítását. 
Javasolja a Képviselő-testületnek a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. 
évi ellátásához további 7.930.182,-Ft összegű forrás biztosítását a 2016. évi városi 
költségvetés általános tartalékkeret terhére. 
 
Felelős :  elnök 
Határidő :  2016. július 7. 
 

3) Előterjesztés a Strandfürdő fejlesztési programjának tervéről 

 
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

88/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. által előkészített 
Strandfürdő fejlesztés tervezési koncepcióját és a konkrét létesítési terveket. Javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a menedzsmentet hatalmazza fel az engedélyes és kiviteli 
tervek –kiegészítésekkel történő- elkészítésére. 
 
Felelős :  elnök 
Határidő :  2016. július 7. 
 

4) Előterjesztés Gábor Áron utcai ingatlan megvásárlására 
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A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

89/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Hivatal 
eltérő javaslata ellenére - hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló, Gábor Áron 
utcán található 3085 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kerüljön Makhoul Sára (4032, 
Debrecen, Böszörményi út 112.) részére, a 3082 hrsz-ú ingatlant érintő 3 m2 nagyságú 
terület értékarányos beszámításával egyidejűleg.  
Ezen túlmenően vevő költsége a telekalakítási vázrajz elkészíttetése és 
engedélyeztetése, valamint a földhivatali ügyintézés. 

 
Felelős:  elnök 
Határidő:  2016. július 7. 
 

5) Előterjesztés DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft kérelméről 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

90/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes 
hozzájárulását adja, az előterjesztésben tisztázott feltételekkel és a szükséges engedélyek 
beszerzését követően, a Csanády téren (1593 hrsz.) található víztoronyra történő 
bázisállomás kiépítéséhez a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére.  
Az engedélyezési eljáráshoz szükséges egyeztetéseket a kérelmezőnek kell lefolytatnia. 
Bérleti szerződés lejárata: 2021. december 31. 
Bérleti díj összege: 2.000.000,-Ft/év+áfa melyet bérbeadó a bérleti szerződés aláírását 
követő éven túl, minden év január 1-én, jogosult a fogyasztói árindex alapján megemelni. 
 
Felelős:  elnök 
Határidő:  2016. július 7. 

 

6) Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

91/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 
tulajdonosok kérelmére, az elkészített és benyújtott vázrajz alapján  

a 10233 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület művelési ág alatti, 
2045 m2 területű ingatlant 7801 hrsz alatti kivett, beépítetlen területként, 
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a 10232 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület és gazdasági épület 
1142 m2 területű ingatlant 7802 hrsz alatti kivett, gazdasági épület, udvar területként, 

a 10230 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület művelési ág alatti, 
499 m2 területű ingatlant 7803 hrsz alatti kivett, beépítetlen területként, 

a 10231 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület művelési ág alatti, 
583 m2 területű ingatlant 7804 hrsz alatti kivett, beépítetlen területként, 

a 10227 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület művelési ág alatti, 
1139 m2 területű ingatlant 7805 hrsz alatti kivett, beépítetlen területként, 

a 10226 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület művelési ág alatti, 
903 m2 területű ingatlant 7806 hrsz alatti kivett, beépítetlen területként, 

a 10229 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület és gazdasági épület 
1101 m2 területű ingatlant 7807 hrsz alatti kivett, gazdasági épület, udvar területként, 

a 10225/1 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület művelési ág 
alatti, 1154m2 területű ingatlant 7808 hrsz alatti kivett, beépítetlen területként, 

a 10225/2 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület művelési ág 
alatti, 967 m2 területű ingatlant 7809 hrsz alatti kivett, beépítetlen területként, 

a 10222 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület művelési ág alatti, 
1277m2 területű ingatlant 7810 hrsz alatti kivett, beépítetlen területként, 

a 10223 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület művelési ág alatti, 
588m2 területű ingatlant 7811 hrsz alatti kivett, beépítetlen területként, 

a 10221/1 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület és gazdasági 
épület 2035 m2 területű ingatlant 7812 hrsz alatti kivett, gazdasági épület, udvar 
területként belterületbe vonja, és egyben felkéri az illetékes körzeti földhivatalt a 
változások átvezetésére. 

Határidő: 2016. július 07. 

Felelős:  elnök 

 
7) Előterjesztés Hőforrás utcai területek értékesítéséről 

 
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 5 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Kanizsay Béla) 2 ellenszavazattal (Harsányi István, 

Majoros Petronella) tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

92/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszló, Hőforrás 

utcai 3811/8 hrsz-ú, 3811/9 hrsz-ú, valamint a 3811/31 hrsz-ú ingatlant felvegye az „Árverésen 

értékesítendő ingatlanok” listájára, valamint értékesítésre meghirdesse összesen 33.320,-Ft/m2 

kikiáltási áron.  

Eladó az ingatlanra 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő, melynek biztosítására ezen időtartamra 

visszavásárlási jogot köt ki. 
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Határidő : 2016. július 7. 

Felelős  : elnök 

8) Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” c. pályázati 

anyaggal kapcsolatosan 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

93/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 

60/2016.(IV.14.) sz. határozatát a benyújtandó pályázatok száma és tartalma tekintetében az 

alábbiak szerint módosítsa: 

Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Területi Operatív Program 

keretében megjelent, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” megnevezésű, TOP -3.1.1-15 

kódszámú pályázati felhívásra támogatja „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” 

címmel 1 db pályázat benyújtását és a kapcsolódó műszaki tartalmat az alábbiak szerint: 

1. Hajdúszoboszló – Ebes településeket összekötő kerékpárút hálózat kiépítése, 

területszerzéssel és napelemes rendszerű közvilágítás felezstéssel. 

2. Dózsa György út – Puskin utca – Hősök tere – Rákóczi utca jelzőlámpás csomópont 

átépítése a kerékpáros átvezetés szabvány szerinti kialakításával, egyesített 

gyalog és kerékpárút kiépítésével egészen a Bajcsy Zsilinszky utcáig, jelzőlámpa és 

közvilágítás átépítéssel, távközlési kábel kiváltással, és védelembe helyezéssel. 

3. Ady Endre utca összekötés és a Hősök terén meglévő kerékpárutak hálózattá 

fejlesztése, gyalog és kerékpárút kiépítéssel, kijelöléssel, távközlési kábel 

védelembe helyezéssel és közvilágítás kiépítéssel. 

Képviselő testület a pályázatot 457.913.475 Ft összköltséggel, 427.913.475 Ft összes 

elszámolható költséggel, 427.913.475 Ft támogatási összeggel, és legfeljebb 30 MFt 

saját forrás biztosításával támogatja megvalósítani. 

Az önkormányzati saját forrás fedezetét a 2016. évi városi költségvetésben az 

alábbiak szerint biztosítja: 

- 20 MFt összeget a 13.sz. melléklet (beruházások) 15/ÖK  (beruházások) 15/ÖK 

(közlekedésfejlesztési pályázatok), és 

- 10 MFt keretösszeget az 1.sz. melléklet (mérleg) tartalékok, páláyzati 

tartalékok  kerete terhére. 

Határidő : 2016.július 7. 

Felelős  : elnök 

9) Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére 
kiírt pályázattal kapcsolatosan 
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A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

94/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy a Képviselő-testülete a 95/2016. (06.09.) sz. határozatát hatályon kívül 

helyezze és helyette az alábbi határozatot hozza: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja pályázat 

benyújtását az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok számára kiírt 

fejlesztési támogatás elnyerése érdekében.  

A lakosság szám alapján megpályázható legfeljebb 200 M Ft összegű támogatási forrásból 

útburkolat felújítási munkálatokat támogat elvégezni - szükség szerinti csapadékvíz 

elvezetéssel – az alábbi helyszíneken: 

- Luther utca útburkolat felújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt; 
- Major utca „belső kör” lakótelepi út (Kölcsey utca 1-7.sz és a Major utca 2-24. sz. 

között) parkolóval együtt; 
- Keleti utca (Árpád és Kossuth utca közötti szakaszon) 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a megvalósítást az alábbi költségekkel tervezi: 

- Luther utca  és leállósáv                                               129.678.656,-Ft 
- Major utca 2-24. sz. és  

Kölcsey utca 1-7.sz. lakótelepi út és parkoló         83.006.094,-Ft 

- Keleti utca (Árpád és Kossuth u. között)                  26.554.415,-Ft 
Kivitelezési tervezett költségek:                               239.239.165,-Ft 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy: 

- amennyiben a tervezői költségbecslés alapján a beruházási összköltség 
meghaladja az önkormányzatot megillető támogatás összegét, akkor a támogatást 
meghaladó költségeket az önkormányzat saját forrásból biztosítja; 

- a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljes körűek, valósak és 
hitelesek; 

- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat 
céljainak megvalósítását meghiúsíthatja; 

- az önkormányzatnak a pályázat benyújtásakor köztartozása (adó-, járulék-, 
illeték- vagy vámtartozása) nincs; 

- a pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai 
vagy uniós forrás keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra 
támogatásban nem részesült; 

- megfelel az Áht. 50.§ (1) és (4) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek. 
A pályázathoz szükséges saját forrást a 2016. évi városi költségvetésben az alábbiak 

szerint biztosítja: 

11.304.056,-Ft összeget a 13. sz. melléklet (beruházások) 7/ÖK sor terhére, míg  
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27.935.109,-Ft összeget az 1.sz. melléklet „tartalékok, pályázati céltartalék” keret terhére.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció és a 

szükséges nyilatkozatok aláírására. 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a pályázat határidőben történő benyújtására. 

Határidő:  2016. július  7. 

Felelős: elnök 

10) Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

95/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy a Képviselő-testület a tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb 

eseményekről szóló előterjesztést elfogadja. 

Határidő:  2016. július  7. 

Felelős: elnök 

11) Előterjesztés sátorgarázsok céljára történő közterület használat megszüntetésével 
kapcsolatosan 

 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

96/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági támogatja a Szilfákalján 

lévő, közterületen elhelyezett sátorgarázsok hatósági szerződéseinek felmondását legkésőbb 2016. 

december 31. határidővel. 

Határidő : 2016. december 31. 

Felelős  :   Jegyző 

 
12) Előterjesztés útfenntartási munkálatok végzéséről 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

97/2016. (VI.08.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja: 

1.) a Baross zug zúzottköves út felújítását 
2.) a Pipacs utca Búzavirág utca – Árvácska utca közötti szakaszán zúzottköves út felújítását 
3.) a Pipacs utca Hóvirág utca – Árvácska utca közötti szakaszán zúzottköves út felújítását 

útalap építéssel 
4.) Búzavirág utca zúzottköves út felújítása 
5.) a Diószegi Sámuel utca végén zúzottköves út felújítását útalap építéssel 
6.) a Herman Ottó utca végén zúzottköves út felújítását útalap építéssel 
7.) a Fehér utca Malom sor – Ady Endre utca közötti szakaszán zúzottköves út felújítását 

részben útalap építéssel, megerősítéssel 
8.) az Isonzó utcán zúzottköves parkolóhelyek felújítását, útalap építéssel 
9.) a Kereszt utcán nemesített padka készítését 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 2016. évi városi költségvetés 

városüzemeltetési táblázat belterületi utak fenntartása költséghely terhére az alábbi 

munkálatokhoz biztosít költségvetési forrást: 

1.) a Baross zug zúzottköves út felújítására bruttó 777.197,- Ft-ot, 
2.) a Pipacs utca Búzavirág utca – Árvácska utca közötti szakaszán zúzottköves út felújítására 

bruttó 464.820,- Ft-ot, 
3.) a Pipacs utca Hóvirág utca – Árvácska utca közötti szakaszán zúzottköves út felújítására 

útalap építéssel bruttó 735.921,- Ft-ot, 
4.) Búzavirág utca zúzottköves út felújítására bruttó 607.574,- Ft-ot, 
5.) a Diószegi Sámuel utca végén zúzottköves út felújítására útalap építéssel bruttó 971.779,- 

Ft-ot, 
6.) a Herman Ottó utca végén zúzottköves út felújítására útalap építéssel bruttó 1.387.272,- 

Ft-ot, 
7.) a Fehér utca Malom sor – Ady Endre utca közötti szakaszán zúzottköves út felújítására 

részben útalap építéssel, megerősítéssel bruttó 2.378.196,- Ft-ot, 
8.) az Isonzó utcán zúzottköves parkolóhelyek felújítására, útalap építéssel bruttó 259.556,- 

Ft-ot, 
9.) a Kereszt utcán nemesített padka készítésére bruttó 106.998,- Ft-ot. 

 

Határidő: 2016. október 30. 

Felelős: Jegyző 

13) Előterjesztés Szilfákalja forgalmi rend módosításával kapcsolatos kérésről 
 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított határozati javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta:  

98/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy a szeptemberi ülésre készüljön egy új előterjesztés a Szilfákalja forgalmi rend módosításával 

kapcsolatos kérésről, amely a Mentőszolgálat kérelemének figyelembevételével, szakmailag 

rendezi a csomópontban, a biztonságos közlekedés feltételeit.  
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Határidő: 2016. szeptember  30. 

Felelős: Jegyző 

14) Előterjesztés kerékpártároló elhelyezésére vonatkozó kérelemről 
 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

99/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a 

Luther utca 8. sz. társasház Luther utca felőli üzlete előtt, a járdaburkolat és az úttest közötti 

területen 4 méter x 3,5 méter zöldfelület térkövezését és azon kerékpártároló, és hulladékgyűjtő 

elhelyezését úgy, hogy a kerékpártároló és az abban elhelyezett kerékpárok a gyalogos- és a 

gépjármű közlekedést ne akadályozzák. A kerékpártároló reklámfelületet nem tartalmazhat.  

Határidő: - 

Felelős: Jegyző 

15) Szilfákalján 2 db bója kihelyezésének kérelme – szóbeli kérelem 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

100/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága támogatja, hogy a 

Fekete Bari Ételbár előtti füves területre 2 db lebetonozott bója kerüljön kihelyezésre.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: jegyző 

 
16) Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 

részvételről 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

101/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy az Önkormányzat a Nemzeti Szabadidős – Egészség, Sportpark Program 

keretén belül 2 db kültéri sportpark kialakítására adjon be kérelmet az alábbiak szerint: 

- Galgócz sor – Médy István utca közötti 6973/89 hrsz – ú területre 1 db D típusú, 
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- Rákóczi utcai játszótér melletti 4722/3 hrsz- ú területre 1 db B típusú, 

- Semmelweis utca – Csepüs sor közötti területre és a  

- Haladás utca – Szedres utca közötti területre. 

Határidő: 2016. augusztus 15. 

Felelős: jegyző 

 
17) Előterjesztés II. Hajdúszoboszlói hastánc felvonulás megrendezéséről 

 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

102/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága támogatja 2016. 

augusztus 14-én 1730 – 1900 óra közötti időszakban a Hősök tere (Kossuth utca csatlakozás) - 

Szilfákalja – Fürdő utca – Mátyás király sétány (Hotel Béke előtti megfordulással) – Szent István 

park (gyógyfürdő parkoló és járda) – Fesztiváltér útvonalon, hastánc felvonulás megrendezését. 

A verseny megrendezése érdekében elengedhetetlenül szükséges a szakaszos, teljes pályás 

útlezárás miatt, az útszakaszon működő cégeket, magánszemélyeket előzetesen értesíteni köteles, 

a részükről esetlegesen felmerülő kártérítéseket a rendezvény szervezője viselni köteles.  

Ezen hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt az egyéb szükséges engedélyek – különösen útlezárás 

- beszerezése alól. 

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. 

 

Határidő: 2016. augusztus 14. 

Felelős: jegyző 

 
18) Előterjesztés kamionos találkozó programjainak megrendezéséről 

 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István) ellenszavazat 

nélkül 1 tartózkodással (Kanizsay Béla) elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

103/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja:  
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- 2016. augusztus 12-én 1900 – 2000 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 2016. augusztus 13-án 
1845 – 2045 óra közötti időszakban Drift bemutató megrendezését, és 2016. augusztus 14-én 
1200 – 1500 óra közötti időszakban Kamionos gyorsulási verseny 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 Kemping utca és sport utca igénybe vétele nélkül oldják meg a programok lebonyolítását. 
 

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: 2016. augusztus 14. 

Felelős: jegyző 

k.m.f. 

 

 

Marosi György Csongor sk.       Orosz János sk. 

VMB tag         VMB elnök 

e jegyzőkönyv hiteléül: 

Molnár Edit 

jegyzőkönyv vezető 

Hajdúszoboszló, 2016. július 6. 


