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Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

2016. június 08 - án 10.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről   

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Orosz János, Marosi György Csongor, 

Harsányi István, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla 

Meghívottak: Antalné Tardi Irén – képviselő, Jónás Kálmán - képviselő, Szilágyiné Pál Gyöngyi – 

városfejlesztési irodavezető helyettes, Lőrincz László – irodavezető főkönyvelő, Kocsis Tibor és 

Nagy László ÉMKK ZRt 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Edit 
Orosz János/VMB elnök: Köszönti a VMB tagjait, a meghívottakat, a hivatal munkatársait a 

bizottság ülésén. Megállapítja, hogy a VMB határozatképes, 9 tagból 8 bizottsági tag van jelen az 

ülésen. A kiküldött napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi javaslatok érkezetek: 

- „Coop Party” kérelem az Olimpia jegyében 

- Benton LGP.Kft közterület – használati engedély iránti kérelme 

- Előterjesztés énekes, táncos produkciók közterület - használatáról 

Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak a meghívóban kiküldött napirendi javaslatok napirendek 

közé történő felvételéről. 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva 

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a napirendek között megtárgyalásra 

kerüjön a „Coop Party” kérelem az Olimpia jegyében, Benton LGP.Kft közterület – használati 

engedély iránti kérelme, Előterjesztés énekes, táncos produkciók közterület – használatáról. 

Orosz János/VMB elnök: Kéri a Bizottság tagjait, hogy az így kialakult napirendekről 

kézfeltartással szavazzon: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva 

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi napirendi pontokat és a 

következő határozatot hozta: 

69/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 

2016. június 08 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

Napirendi pontok: 

1) Előterjesztés aktuális pályázatokról (9.sz. képviselő testületi napirend) 
Előadó: jegyző 

2) Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiírt 
pályázati felhívással kapcsolatosan (12.sz. képviselő testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

3) Előterjesztés a környezetvédelmi program kiegészítésével kapcsolatosan (13.sz. képviselő 
testületi napirend) 
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Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

4) Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről (14. sz. képviselő 
testületi napirend) 
Előadó: igazgatási irodavezető 

5) Előterjesztés kivizsgálásra uszadékfogó rács elhelyezésével kapcsolatosan (20.sz. képviselő 
testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

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

6) Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2016.I.negyedévi 
működéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

7) Előterjesztés Joker Tabak Bt. fix reklámtábla kihelyezésével kapcsolatban 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
8) Előterjesztés reklámtábla közterületen történő kihelyezésével kapcsolatosan 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
9) Előterjesztés Arany János utca forgalmi rend módosításáról 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
10) Előterjesztés a Fogthüy utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
11) Előterjesztés a Kadosa Pál utcán sebességcsökkentő borda megszüntetéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
12) Coop Party” kérelem az Olimpia jegyében 

Előadó: kérelmező 
 
13) Benton LGP.Kft közterület – használati engedély iránti kérelme 

Előadó: kérelmező 
 
14) Előterjesztés énekes, táncos produkciók közterület – használatáról 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

15) Bejelentések, tájékoztatások 
 

Napirendi pontok megtárgyalása: 

1) Előterjesztés aktuális pályázatokról  
 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs a Bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása a 

szavazás következik. Kéri, a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja az előterjesztést és annak 

határozati javaslatát az kézfeltartással jelezze: 
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A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva 

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

70/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő aktuális pályázatok benyújtásával az alábbiak szerint 
egyetértsen. A hozzájuk szükséges saját forrást éves költségvetéseinek pályázati 
céltartalékaiból biztosítja - jelenleg a következő keretösszegeket (a már biztosított 
előirányzatok beszámításával): 
 
- „TOP – 2.1.2 – 15 – Zöld város kialakítása” felhívásra „[H]ősök terein – Kálvin tér és 
környezetének megújítása” címmel legfeljebb 65.000.000 forintot; 
 
- „GINOP – 7.1.3 – 2015 –Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” felhívásra 
„Hajdúszoboszló gyógyparkjának megújítása” címmel legfeljebb 400.000.000 forintot. 
 

- „TOP –3.2.1–15 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” felhívásra 
az „Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése” címmel, 
 

- „TOP–3.2.2–15 –Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex 
fejlesztési programok keretében” felhívásra „Napelem mintaprojekt Hajdúszoboszlón a 
fenntartható működésért” címmel, 
 

- „KEHOP – 5.4.1. – Szemléletformálási programokra „Töltődjünk fel energiával!” 

címmel, valamint a 

 

- „TOP – 3.1.1 – 15 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés felhívásra a két 

projekt. 

 

- A testület tudomásul veszi az „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal 

Hajdú-Bihar megyében” program keretében benyújtott pályázat hajdúszoboszlói 

tartalmát.   

Utasítja a jegyzőt a jelzett pályázatok további előkészítésére és határidőben benyújtására, 
amelyről a következő ülésen tájékoztatást kér, a projekt költségvetésére is kiterjedően.  
 
Határidő : 2016. június 09. 
Felelős  : elnök 
 

2) Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok 
részére kiírt pályázati felhívással kapcsolatosan  

 

Árva Gergő/VMB tag: Az útépítések mellett célszerű lenne munkahelyek teremtésében is 

gondolkodni. Az útfelújításokat egyébként támogatja. 
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Orosz János/VMB elnök: A tervezett útfelújítások közül a Major utcai szakasz most kerül majd 

befejezésre, a Luther utcai útburkolat felújítás és leállósáv építés már nem halasztható tovább és 

a Keleti utca rövid szakaszát is be kell fejezni. 

Marosi György Csongor/VMB tag: Támogatja ő is a munkahelyek létrehozását, de nincsenek e 

mögött a gondolatok mögött konkrét elképzelések, hogy mikor, ki és hol fogja létrehozni ezeket 

a munkahelyeket! 

Orosz János/VMB elnök: Aki egyetért az előterjesztéssel és határozati javaslatával, az 

kézfeltartással jelezze:  

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva 

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

71/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa 

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 és leállósáv építése 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                                           138.176.480,-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:                            247.736.989,-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; 
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- 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: 

19.801.880,-Ft összeget a 13. sz. melléklet (beruházások) 7/ÖK sor terhére, míg  

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. június 09. 

Felelős  : elnök   

Orosz János/VMB elnök: Aki egyetért az előterjesztés egyéb szolgáltatásokra vonatkozó 

határozati javaslatával, az kézfeltartással jelezze:  

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva 

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés egyéb szolgáltatásokra 

vonatkozó részét és az alábbi határozatot hozta:  

72/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok számára kiírt fejlesztési 

támogatás elnyerése érdekében szükségessé váló egyéb szolgáltatások (közbeszerzési 

tanácsadó, műszaki ellenőr, közbeszerzés és hatósági engedélyezés eljárási díjak) 

megrendelése érdekében 5 MFt összegű forrást a 2016. évi városi költségvetés 1.sz. 

melléklet „tartalékok, pályázati céltartalék” keret terhére biztosítja.   

Határidő : 2016. június 09. 

Felelős  : elnök   

3) Előterjesztés a környezetvédelmi program kiegészítésével kapcsolatosan 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs az előterjesztőnek kiegészítése, a Bizottság tagjainak 

kérdése, hozzászólása, véleménye a szavazás következik. Aki egyetért az előterjesztéssel és 

határozati javaslatával, az kézfeltartással jelezze:  

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva 

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  
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73/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

13/2016. (I.28.) KT. számú határozattal jóváhagyott, a 2015-2020. évekre vonatkozóan 

elkészült Környezetvédelmi Program előterjesztésben szereplő fejezeteinek kiegészítését 

támogassa.  

Határidő : 2016. június 09. 

Felelős  : elnök   

4) Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről  

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs az előterjesztőnek kiegészítése, a Bizottság tagjainak 

kérdése, hozzászólása, véleménye a szavazás következik. Aki egyetért az előterjesztéssel és 

határozati javaslatával, az kézfeltartással jelezze:  

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva 

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

74/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa 

3 db térfigyelő kamera kihelyezését - a város 2016-ös költségvetésében ezen feladatra 

biztosított keret terhére – az alábbi helyszíneken: 

- Rákóczi utcai játszótér 

- Arany János u. – Szilfákalja kereszteződés 

- Szilfákalja - Bányász u. közötti parkban újonnan épített kosárlabda-pálya 

Határidő : 2016. június 09. 

Felelős  : elnök   

5) Előterjesztés kivizsgálásra uszadékfogó rács elhelyezésével kapcsolatosan 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs az előterjesztőnek kiegészítése, a Bizottság tagjainak 

kérdése, hozzászólása, véleménye a szavazás következik. Aki egyetért az előterjesztéssel az 

kézfeltartással jelezze:  

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva 

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

75/2016. (VI.08.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
tájékoztatja Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy az 
előterjesztés felülvizsgálati anyagában foglaltakat elfogadta és nem támogatja a Belső 
Kösely Koch Róbert utca és az Erzsébet utca közötti szakaszán újabb uszadékfogó rács 
telepítését.  
 
Határidő : 2016. június 09. 

Felelős  : elnök   

6) Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 
2016.I.negyedévi működéséről 

 

Kocsis Tibor/ÉMKK Zrt közszolgátatási igazgató: Rövid tájékoztatást ad a közlekedés 2016 évi 

helyzetéről, a pénzügyi elszámolások teljesüléséről és terveikről. Terveik között szerepel 

mintegy 13.000 km hosszban járatcsökkentések, járatátszervezések megvalósítása. Olyan 

városrészek helyi tömegközlekedésbe kapcsolása, ahol korábban nem volt autóbusz közlekedés. 

Ezekben a tervekben, az árbevétel és költséghatékonysági vizsgálatok és az önkormányzati 

elvárások a fő motiváló tényezők. Az utas szám és egyéb hatékonyságot alátámasztó vizsgálatok 

még nem fejeződtek be, ezért a szeptemberi ülésre tervezik a Tisztelt Bizottságok és a Képviselő 

– testület előtt megismertetni elképzeléseiket. Bíznak benne, hogy olyan megoldást sikerül 

találni, ahol a helyi tömegközlekedés hatékonyabbá válik és minél több ember megelégedésével 

fog az új menetrend találkozni.  

Nagy László/ÉMKK Zrt: 2016 évi elképzeléseik között szerepel a lakossági igények minél 

szélesebb körű kiszolgálása és a gazdasági igények figyelembevétele. A vasútállomás 

rekonstrukciója miatt nem ragaszkodnak továbbiakban ahhoz az elképzeléshez, hogy az 1.sz. 

autóbuszjárat várja meg a beérkező vonatot, mert a vasúti menetrend, a rekonstrukcióhoz fog 

igazodni és ők erre a bizonytalanságra nem tervezhetnek.   

Marosi György Csongor/VMB tag: Örömmel fogadja, hogy a fiatalok által lakott városrészeket 

bekapcsolják a tömegközlekedésbe. 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs a Bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása, 

véleménye, a szavazás következik. Aki egyetért az előterjesztéssel és határozati javaslatával, az 

kézfeltartással jelezze:  

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva 

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

76/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága az 
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város területén 2016. I. 
negyedévben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás tájékoztatójában 
foglaltakat tudomásul veszi. 

Határidő : - 
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Felelős  :   - 

7) Előterjesztés Joker Tabak Bt. fix reklámtábla kihelyezésével kapcsolatban 
 
Marosi György Csongor/VMB tag: Javasolja, hogy koncepcionális döntést hozzanak a 

táblakihelyezésekkel kapcsolatosan. Támogatná azt az elképzelést, hogy városképi 

táblatípusokat határozzanak meg, nem pedig egyedi ízlés és formavilágot tükröző táblák 

kihelyezését engedélyezzék.  Legyen a Bizottság liberális a táblák kihelyezésével kapcsolatban, 

támogassa a vállalkozásokat, de a kihelyezett táblák legyenek szabályozottak.  

Alakítson ki a VMB és a TB egy egységes álláspontot. 

Szilágyiné Pál Gyöngyi/ városfejlesztési irodavezető-helyettes: A HÉSZ felülvizsgálatakor, több 

helyi rendelet megalkotását tervezték. Ilyen volt a Településképi véleményezési eljárásról szóló 

rendelet is, melynek hiányában az iroda következetességre törekszik. Erre jó példa a Szilfákalja, 

ahol nem lehet fix táblát egyáltalán kihelyezni. 

Máté Lajos/VMB tag: Kérné a rendelet minél előbbi elkészítését.  

Orosz János/VMB elnök: Inkább támogatna megállító táblákat fix táblák helyett. Amennyiben 

további hozzászólás, vélemény nincs a szavazás következik. Aki támogatja a Joker Tabak Bt fix 

reklámtábla kihelyezési kérelmét az kézfeltartással jelezze: 

 
A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 0 igen és 0 ellenszavazattal 8 tartózkodással (Orosz 

János, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Kanizsay Béla, Árva Gergő) nem támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

77/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

nem támogatja a Hajdúszoboszló, Szilfákalja 38. társasház fala mellett a Daru zug felől, a 

meglévő két reklámtábla mellé fix reklámtábla kihelyezését.  

Határidő : - 

Felelős :   Jegyző  

 
8) Előterjesztés reklámtábla közterületen történő kihelyezésével kapcsolatosan 

  
Orosz János/VMB elnök: A kérelmező fix reklámtábla kihelyezését kérte. Tekintettel a korábban 

elhangzottakra és egy egységes koncepció későbbi kialakítására ill. annak rendeletbe foglalására, 

fix tábla kihelyezése helyett, megállító tábla kihelyezését látja indokoltnak. A megállító táblák 

engedélyezése továbbiakban hivatali hatáskör, arról szavazni tehát nem kell.  

Aki, a határozati javaslattal egyetért – melyben fix reklámtábla közterületre történő kihelyezése 

szerepel -, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 0 igen és 1 ellenszavazattal (Kanizsay Béla) 7 

tartózkodással (Orosz János, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Harsányi 

István, Kovács Károly, Árva Gergő) szavazottal a Bizottság nem támogatta az előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta:  

78/2016. (VI.08.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

nem támogatja a Hajdúszoboszló, Hőforrás utca – Attila utca torkolatnál a Hőforrás u. 15. 

sz. ingatlan előtt, és a Kálvin utca – Attila utca torkolatnál a Szivárvány Óvoda előtt 1-1 db 

1  m2 méretű fix reklámtábla kihelyezését.  

Határidő : - 

Felelős  :  Jegyző  

9) Előterjesztés Arany János utca forgalmi rend módosításáról 
 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztés egyértelmű és nincs hozzászólás, kérdés a 

szavazás következik. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki támogatja a határozati javaslatot, az 

kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva 

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

79/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja a 2016. évi városi költségvetés városüzemeltetési táblázat belterületi 

útfenntartás kerete terhére; az Arany János utcán a tehergépkocsi behajtási tilalom, 3,5 

tonna fölötti össztömegű tehergépkocsi behajtási tilalomra történő módosítását, ezért a 

tehergépkocsival behajtani tilos jelzőtáblák helyett, 3,5 tonna fölötti össztömegű 

tehergépkocsival behajtani tilos jelzőtáblákat (KRESZ 44. ábra) kell kihelyezni.  

Támogatja továbbá, a 20.00 – 08.00 óra közötti kiegészítő tábla változatlanul hagyását.  

Határidő : 2016. június 30. 

Felelős  :  Jegyző  

10) Előterjesztés a Fogthüy utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezéséről 
 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztés egyértelmű és nincs hozzászólás, kérdés a 

szavazás következik. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki támogatja a fekvőrendőrök kihelyezését, 

az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 0 igen 8 nem szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva 

Gergő) tartózkodás nélkül nem támogatta a fekvőrendőrök kihelyezését és az alábbi határozatot 

hozta:  

80/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

nem támogatja a Fogthüy utcán 2 db épített sebességcsökkentő küszöb létesítését.  
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Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

11) Előterjesztés a Kadosa Pál utcán sebességcsökkentő borda megszüntetéséről 
 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztés egyértelmű és nincs hozzászólás, kérdés a 

szavazás következik. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki támogatja a határozati javaslatot az 

kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva 

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

81/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja a Kadosa Pál utcán 1 db épített sebességcsökkentő küszöb megszűntetését.  

Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

12) „Coop Party” kérelem az Olimpia jegyében 

Orosz János/VMB elnök: A Coop üzletek bejárata előtt 2016.június 16  - án,  14.00 és 18.00 óra 

között nyílt napot szerveznek, az üzletekben pedig árukóstolót, árubemutatót. A program 

lebonyolításához használatbavételi és közútkezelői engedély díjmentes kiadását kérik.  

Aki támogatja a kérelmet, az kézfeltartással szavazzon: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva 

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

82/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja a Coop Szolnok Zrt (5008 Szolnok, Krúdy Gy. u. 108) közterület-használattal 

kapcsolatos kérelmét és a Szilfákalja u. 46. szám előtti területen 2016. június 16 -án,14.00 

– 18.00 óra közötti időszakban, kb. 50 m2 - en a „Coop Party” az Olimpia jegyében 

elvevezésű nyílt nap megrendezéséhez hozzájárul.   

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 kérelmezőnek nem 

kell megfizetni.  

Határidő : - 
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Felelős  :  Jegyző 

13) Benton LGP.Kft közterület – használati engedély iránti kérelme 

Orosz János/VMB elnök: Fémcső vázra, fix táblát szeretne kérelmező kihelyezni. Aki a 

kérelemben foglaltakkal egyetért az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 0 igen, 0 ellenszavazattal és 7 tartózkodással  (Marosi 

György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay 

Béla, Árva Gergő) nem támogatta a kérelmet, 1 fő (Orosz János) nem vett részt a szavazásban. Az 

alábbi határozatot hozta:  

83/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

nem támogatja a Benton LGP. Kft (4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 6 – 9 – es üzlet) 

kérelmét, hogy a Hajdúszoboszló, József Attila utca elején, a Szilfa étterem oldalában 1 db 

1  m2 méretű fix reklámtábla kihelyezésre kerüljön.  

Határidő : - 

Felelős  :  Jegyző  

14) Előterjesztés énekes, táncos produkciók közterület – használatáról 

Szilágyiné Pál Gyöngyi/ városfejlesztési irodavezető-helyettes: A kiosztott zenés -, táncos 

produkciós helyek már foglaltak, a szerződéseket megkötötték. Amennyiben a Bizottság 

szeretné, hogy a kérelmezők megmutassák magukat a városban ez csak új helyszínen lehetséges. 

Az előterjesztésben javasolt helyszínt azért javasolták (a Szilfa étterem előtti szökőkútnál) mert 

ott korábbi években is voltak hasonló produkciók.  

Máté Lajos/VMB tag: Támogatja a művészek megjelenését. Központi kérdésként az igényes 

produkciókat, a város jó hírét keltő előadókat szeretne a tereken látni.  

Kovács Károly/VMB tag: A turistáknak tetsző, látványos produkciókra szükség van! 

Orosz János/VMB elnök: Aki támogatja a kérelmet és a határozati javaslatot, az kézfeltartással 

jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva 

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

84/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága – a 

bizottság eltérő döntéséig, illetve 2016. évben – támogatja, hogy a Szilfákalja – József A. 

utca kereszteződésénél lévő szökőkút mellett utcai zenélés, táncos produkciók 

megtartásra kerüljenek a Hivatal által készített beosztás alapján. 
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A kérelmező köteles a közterület-használatára vonatkozóan a szükséges engedélyeket 

beszerezni, valamint az igényelt terület használatára vonatkozóan hatósági szerződést 

kötni. Kérelmező köteles továbbá eltérő döntés esetén a közterületet az eredeti 

állapotára helyreállítani. 

Határidő : - 

Felelős  :  Jegyző 

Orosz János/VMB elnök: A bizottsági ülést 11.05 – kor bezárja. Mindenkinek további eredményes 

munkával töltött napot kíván.  

 

 

k.m.f. 

Marosi György Csongor       Orosz János 

VMB tag         VMB elnök 

 

 

Molnár Edit 

jegyzőkönyv vezető 


