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Helye : Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, „A” épület, Pávai – Vajna Ferenc terem 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok:  

Harsányi István, Majoros Petronella, Ugrai József, Tóth Lajos, Kanizsay Béla 

 

Jelen vannak továbbá: Dr. Sléder Tamás - aljegyző, Szilágyiné Pál Gyöngyi – 

főmérnök, Szilágyi Attila közszolgáltatás – szervező, Szabó László – közszolgáltatás 

szervező, Nyéki István – VGNZRt vezérigazgató egyben a Hajdúkerületi és Bihari 

Víziközmű Szolgáltató Zrt műszaki igazgatója, Tokai – Kiss Gábor – főépítész, Lőrincz 

László – gazdasági irodavezető,  

 

Előterjesztés érintettje: 

Guklenko Márk Dávid   - Deák Ferenc utcai lakosok képviselője 

   

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Edit 

 

A Harsányi István a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Az aláírt jelenléti ív 

alapján megállapítja, hogy a VMB (hét bizottsági tagból öt tag van jelen az ülésen) 

határozatképes.  

A VMB jegyzőkönyvének aláírására felkéri Ugrai József bizottsági tagot, aki a felkérést 

elfogadta. Tájékoztatja a VMB tagjait, hogy a kiküldött meghívóhoz képest további 

megtárgyalásra váró anyag érkezett a „Javaslat a közterület név- és házszámozás 

megjelölésnek szabályairól szóló 8/2001.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására” 

melyet a napirendi javaslatok közé fel kell venni ill. Nyéki István vezérigazgató úr 

elfoglaltsága miatt a bizottság előbb tárgyalná meg azokat a napirendi pontokat melyben a 

VGNZRT érintett, kéri a VMB tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirendi 

javaslatok megtárgyalásáról. 5 igen szavazat mellett (Harsányi István, Majoros Petronella, 

Kanizsay Béla, Ugrai József, Tóth Lajos) a napirendeket elfogadta és a következő 

határozatot hozta: 

 

73/2014. (IX.09.) VMB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága a 

2014. szeptember 09 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

 

1. Előterjesztés szennyvízátemelő szivattyú beszerzésére. 

 Előadó: Vg. Nrt. vezérigazgató 

 

2. Előterjesztés utcabútorok beszerzése költségvetési keret felhasználásáról. 

Előadó: főmérnök 

 

3. Előterjesztés Major utca forgalmi rend változásáról  

Előadó: főmérnök 

 

4. Előterjesztés Liliom utca – Ibolya utca közötti átjárás biztosításáról 

Előadó: főmérnök 

 

5. Előterjesztés Ádám utca és a Kossuth utca végén sebességkorlátozás 

elrendeléséről 

Előadó: főmérnök 
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6. Előterjesztés Deák Ferenc utca forgalmi rendjével kapcsolatosan 

Előadó: főmérnök 

 

7. Előterjesztés a Lorinvest Zrt reklámtábla kihelyezési kéreleméről 

Előadó: főmérnök 

 

8. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2014. évi költségvetésének féléves 

végrehajtásáról. 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 

9. Jelentés az önkormányzat 2010-2014 évekre elfogadott gazdasági (ciklus) 

programjának végrehajtásáról. 

Előadó: jegyző 

 

10. Előterjesztés a településrendezési tervek K-7 jelű módosításáról. 

Előadó: főépítész 

 

11. Előterjesztés 2014. évi fásításról. 

Előadó: főmérnök 

 

12. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2014.I.félévi 

működéséről 

Előadó: főmérnök 

 

13. Előterjesztés intézmény-felújítási pótmunkákról 

Előadó: főmérnök 

 

14. Előterjesztés a Lorinvest Zrt kérelméről 

Előadó: főmérnök 

 

15. Javaslat a közterület név- és házszámozás megjelölésnek szabályairól szóló 

8/2001.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó: aljegyző 

 

16. Egyebek 

 

Első napirend: 

 

Nyéki István / Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt műszaki igazgatója: A 

bizottságot tájékoztatja, hogy a szennyvízhálózat 5-ös átemelőjében két szivattyú közül az 

egyik meghibásodott. A beérkező árajánlatok alapján kimutatható, hogy a meghibásodott 

szivattyú felújítása helyett célszerűbb egy Hidrostal F06K-H03R típusú szivattyút 

vásárolni. Ehhez kéri a bizottság támogatását.  

Harsányi István a VMB elnöke/levezető elnök: Kéri a VMB tagjait, hogy a határozati 

javaslatról szavazzon. Aki a határozati javaslatot elfogadja az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Ugrai József, 

Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta az alábbi 

határozati javaslatot és a következő határozatot hozta: 
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74/2014. (IX.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 

hozzájáruljon, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint a víziközmű 

szolgáltatásért felelős, a víziközmű üzemeltetője által fizetett bérleti díj terhére 1 db 

Hidrostal F06K-H03R típusú szivattyút vásároljon.  

 

Határidő : 2014. szeptember 30. 

Felelős  : Lőrincz László – irodavezető 

    Nyéki István  – műszkai igazgató 

 

Második napirend: 

 

Harsányi István a VMB elnöke/levezető elnök: A köztemető Vénkert felőli kapujánál 

kérnek a lakosok egy hulladékgyűjtő edényt, kéri vezérigazgató urat, hogy ezt a lakossági 

igényt vegyék figyelembe. Köszöni.  

Kéri a VMB tagjait, hogy a határozati javaslatról szavazzanak. Aki a határozati javaslatot 

elfogadja az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Ugrai József, 

Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta az alábbi 

határozati javaslatot és a következő határozatot hozta: 

 

75/2014. (IX.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztésben foglaltaknak megfelelő köztéri utcabútorok beszerzését a 

rendelkezésre álló 10 MFt – os keretösszeg erejéig fogadja el. 

Az utcabútorok beszerzésével, telepítésével a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t 

bízza meg. 

 

Határidő : 2014. szeptember 30. 

Felelős  : Jegyző 

 

Harmadik napirend: 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a VGNZRT szakmai 

állásfoglalása késve érkezett a javasolt fafajtákra és helyszínekre vonatkozóan, ezért a 

melléklet összeállításakor nem tudta az iroda figyelembe venni javaslatukat. 

A VGNZRT - vel azonban folyamatosan egyeztetni kívánnak a fafajták és a helyszíneket 

illetően, kéri a bizottságot, hogy a határozati javaslatot ennek ismeretében fogadja el. 

Tóth Lajos / bizottsági tag: Felhívja a figyelmet arra, hogy egyes fák allergiát okozó 

virágzattal és terméssel rendelkeznek míg vannak olyan fafajták amelyek virágukkal, 

termésükkel szemetelnek. Kéri, hogy ezeket az igényeket is vegyék figyelembe a fafajok 

kiválasztásakor. 

Harsányi István a VMB elnöke/levezető elnök: Kéri a VMB tagjait, hogy az említett 

kiegészítések figyelembevételével szavazzon a határozati javaslatról. Aki a kiegészített 

határozati javaslatot elfogadja az kézfeltartással jelezze: 
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A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Ugrai József, 

Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta az alábbi 

határozati javaslatot és a következő határozatot hozta: 

 

76/2014. (IX.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja 2014. évben az alábbi 

fásítási munkálatok elvégzését, az előterjesztés szerint: 

Földlabdás sorfa telepítése, karózva, dréncsövezve, 2 éves utógondozással, garancia 

nélkül, összesen 185 db az iroda és a VGNZRT által leegyeztetett fafajtákkal, 

egyeztetett helyszínekre.  

A beszerzéskor fokozott figyelmet fordítsanak az allergiát okozó, virágával, 

termésével szemetelő fafajták elkerülésére.  

 

Határidő : 2014. november 30. 

Felelős  : Jegyző, VGNZRT vezérigazgató 

 

Negyedik napirend: 

 

Ugrai József /bizottsági tag: Két javaslata van: 

- A tízemeletes előtti területet (ahol most egy zsákutca alakulna ki az előterjesztés szerint) 

egyirányúvá tenné, így könnyebb lenne a megállás az úttest bal oldalán és nem lenne 

oszlopos lezárás – amit nem támogat.  

- A három kimenetű útcsatlakozásnál nagy a balesetveszély, ezért a középső csatlakozást 

lezárná és belső parkolónak megtartaná. Így két csatlakozás maradna.  

Nyéki István /VGNZRT vezérigazgató: Amennyiben lezárjuk az útszakaszt, egy zsákutcát 

alakítunk ki, ahol könnyen dugó, balesetveszély alakulhat ki, mert nem tudnak az 

autóikkal megfordulni, összetörik az autójukat, káruk keletkezik stb.  

Ha táblákat helyezünk ki ami jelentős költséggel jár, akkor sem tudjuk kezelni a 

problémát, az emberek a céljukat akarják elérni úgy, hogy közben meg kell értsék a 

táblákat is, növeljük a balesetveszélyt egy cca. 20 m –es szakaszon.  

Nem támogatja a forgalmi rend változását.  

Szabó László/városfejlesztési csoport: Az előterjesztés készítésekor az a cél vezette, hogy 

további parkolóhelyeket ne áldozzunk fel. A garázsok miatt az autóforgalmat nem lehet 

megszüntetni, de járda nincs és a gyalogosok védelmét is szem előtt tartotta. 

Harsányi István a VMB elnöke/levezető elnök: Javaslata, hogy a tízemeletes felől kimenő 

forgalmat lassítsuk le egy „Elsőbbség adás” táblával. Az előterjesztésben szereplő 

„Zsákutca” táblával és az oszlopos lezárással a bizottság nem értett egyet. A bizottság 

kézfeltartással szavaz először arról, hogy az útszakasz kerüljön e lezárásra, majd pedig a 

szavazás függvényében a táblákról. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki nem támogatja az 

útlezárást az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Ugrai József, 

Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

   

77/2014. (IX.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

nem támogatja, hogy a Major utca 17-19. számú társasházak előtti útszakasz 
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oszlopos lezárásra kerüljön, a Major utca torkolatánál, és ezáltal az útszakasz 

zsákutcává alakuljon. Egyben a bizottság nem támogatja a „Zsákutca” tábla 

kihelyezését sem.  

 

Határidő : 2014. szeptember 30. 

Felelős  : Jegyző 

 

Harsányi István a VMB elnöke/levezető elnök: Egyetért e, a VMB abban, hogy a lezárás 

helyett 1 db „Elsőbbség adás” tábla kerüljön kihelyezésre. Aki támogatja a javaslatot az 

kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 4 igen szavazattal (Harsányi István, Ugrai József, Kanizsay Béla, Tóth 

Lajos), 1 ellenszavazattal (Majoros Petronella), tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

78/2014. (IX.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja, hogy a Major utca 17-19. számú társasházak előtti útszakasz oszlopokkal 

történő lezárása helyett a Major utca torkolatánál 1 db „Elsőbbség adás” tábla 

kerüljön elhelyezésre. 

 

Határidő : 2014. szeptember 30. 

Felelős  : Jegyző 

   

Harsányi István a VMB elnöke/levezető elnök: Egyetért e, a VMB abban, hogy a középső 

útcsatlakozás két pontjára 1 - 1 db „Elsőbbség adás” tábla kerüljön kihelyezésre? Aki 

ezzel egyetért az kézfeltartással jelezze: 

  

A VMB 0 igen szavazat és 5 ellenszavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, 

Ugrai József, Kanizsay Béla, Tóth Lajos), tartózkodás nélkül, az alábbi elutasító 

határozatot hozta: 

 

79/2014. (IX.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

nem támogatja, hogy a Major utca 17-19. számú társasházak előtti, Major utcára 

átkötő útszakasz csatlakozási pontjaira 1 – 1 db „Elsőbbség adás” tábla kerüljön 

kihelyezésre. 

 

Ötödik napirend: 

 

Harsányi István a VMB elnöke/levezető elnök: Az előterjesztésben rögzítettek alapján 

először az A jelű határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Aki az A jelű határozati 

javaslattal egyet ért, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Ugrai József, 

Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

80/2014. (IX.09.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja a Liliom utca és Ibolya utca kereszteződésben az útlezárás megszüntetését 

és támogatja továbbá a lakó-pihenő övezet kiterjesztését a Liliom utca teljes 

szakaszára, és ezért 1-1 db „Lakó-pihenő övezet” kezdete és vége jelzőtábla 

kihelyezését a 2014 évi városi költségvetés városüzemeltetési táblázat belterületi 

útfenntartás kerete terhére.  

 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

Felelős: Jegyző 

 

Hatodik napirend: 

 

Harsányi István a VMB elnöke/levezető elnök: Az előterjesztésben rögzítettek alapján 

először az A jelű határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Aki az A jelű határozati 

javaslattal egyet ért, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 1 igen szavazattal (Ugrai József), 3 ellenszavazattal (Harsányi István, 

Majoros Petronella, Tóth Lajos) és 1 tartózkodással (Kanizsay Béla) az alábbi 

elutasító határozatot hozta: 

 

81/2014. (IX.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

nem támogatja a Kossuth utca Csontos utca utáni szakaszán 30 km/h 

sebességkorlátozás elrendelését és közúti jelző táblák (4 db) kihelyezését az 

útburkolat felújításáig a 2014 évi városi költségvetés városüzemeltetési táblázat 

belterületi útfenntartás kerete terhére.  

 

Harsányi István a VMB elnöke/levezető elnök: Az előterjesztésben rögzítettek alapján a B 

jelű határozati javaslatot teszi fel szavazásra. Aki a B jelű határozati javaslattal egyet ért, 

az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 1 igen szavazattal (Kanizsay Béla), 4 ellenszavazattal (Harsányi István, 

Majoros Petronella, Tóth Lajos, Ugrai József) tartózkodás nélkül az alábbi elutasító 

határozatot hozta: 

 

82/2014. (IX.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

nem támogatja az Ádám utca Csontos utca utáni szakaszán 30 km/h 

sebességkorlátozás elrendelését és közúti jelző táblák (8 db) kihelyezését.  

 

Hetedik napirend: 

 

Harsányi István a VMB elnöke/levezető elnök: Köszönti Guglenko Márk Ivánt, a 

lakóközösség megjelent képviselőjét. 

Guglenko Márk Iván: Száz aláírás gyűljtött össze azzal kapcsolatban, hogy a 

lakóközösség kéri a Deák Ferenc utca kétirányúvá tételét, mert az ott élők számára 

nehézséget okoz a jelenlegi forgalmi rend melletti közlekedés. Az önkormányzat a 

parkoló helyek védelmében tudják, hogy minden intézkedést megtesz, azonban az 

életvitel szerűen Deák Ferenc utcán lakók tapasztalata az, hogy a parkolók 
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kihasználatlanok még a nyári főszezonban is. Kérelmüket az előterjesztés mellékleteként 

mindenki megkapta kéri a kedvező elbírálást.  

Ugrai József bizottsági tag: Javaslata, hogy a Budai – Nagy Antal utca – Deák Ferenc utca 

torkolattól az Attila utcáig legyen kétirányú forgalmi rend a Deák Ferenc utcában.  A 

többi utcák ill. útszakaszok forgalmi rendje pedig maradjon egyirányú.  

Nyéki István /VGNZRT vezérigazgató: A közlekedési rend szabályozása bonyolult 

kérdés, ezért javaslata, hogy kérjen fel a város független szakértőt és ő vizsgálja meg a 

lakóközösség kérelmét. A Deák Ferenc utca régebben közvetlen csatlakozással volt a 

négyes számú útra, de a Hőforrás – Szilfákalja csomópont jelzőtáblás kialakítása miatt ezt 

a csatlakozási pontot meg kellett szüntetni, így mára a forgalmi rendet „csak táblákkal” 

módosítani szerinte már nem lehet. 

Guglenko Márk Iván: Az Ugrai József által feltett javaslatot szerinte a lakóközösség nem 

fogadja el, mert az egész utcát akarják kétirányúvá tenni.  

Ugrai József bizottsági tag: Visszavonja korábbi javaslatát, és a független szakértő 

bevonását javasolja.   

Harsányi István a VMB elnöke/levezető elnök: A probléma megoldására a független 

szakértő felkérése adhat választ. Aki ezzel egyet ért az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Ugrai József, 

Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

83/2014. (IX.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja a Deák Ferenc utca, Budai Nagy Antal utca, Fecske zug, Bessenyei utca, 

Jókai sor forgalmi rendjének felülvizsgálatára vonatkozóan külső szakértő 

igénybevételét a 2014. évi városi költségvetés belterületi útfenntartási kerete terhére. 

 

Határidő : 2014. november 30. 

Felelős  : Jegyző 

 

Nyéki István távozik az ülésről. 

Nyolcadik napirend: 

 

Ugrai József/bizottsági tag: Nem támogatja a határozati javaslatot. 

Tóth Lajos/bizottsági tag: Egy negyven szobás szállodáról van szó, aki reklámozni 

kívánja magát. A beruházás költsége is jelentős volt, ezért úgy gondolja, hogy egy ilyen 

projektet, vállalkozást érdemes reklámozni. Támogatja a reklámtábla kihelyezését. 

Harsányi István a VMB elnöke/levezető elnök: Aki a határozati javaslattal egyetért az 

kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 2 igen szavazattal (Kanizsay Béla, Tóth Lajos), 3 ellenszavazattal (Harsányi 

István, Majoros Petronella, Ugrai József) tartózkodás nélkül az alábbi elutasító 

határozatot hozta: 

 

84/2014. (IX.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

nem támogatja a József Attila utca utcán a Szilfa Étteremmel szemben lévő 

zöldterületen 1 db 0,5 m2 méretű fix reklámtábla kihelyezését.  
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Kilencedik napirend: 

 

Ugrai József/bizottsági tag: Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt a II. félévi 

díjat már befizette?  

Második észrevétele, a főmérnöki összefoglaló Városüzemeltetés fejezet 4.,pontjához 

megjegyzi, hogy az anyagban az szerepel, hogy a Dózsa György út kerékpárút tervezésnél 

továbblépés nincs. A terv megvalósulást azonban el kellene érni, javaslata, hogy 

„Megállni tilos” tábla helyett „Várakozni tilos” tábla legyen kihelyezve, így a lakosok az 

ingatlanjukat megtudják közelíteni. Legalább ezzel előrébb lennénk.  

Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: A Zrt befizetése forráshiány miatt nem érkezett meg.  

A kerékpárúttal kapcsolatos kérdésre válaszul, a Magyar Közút Nonporfit Zrt a 

közlekedés biztonságra hivatkozva nem akarja feloldani a megállási tilalmat. A leállósáv 

megépítése elől azonban nem zárkózik el.  

Harsányi István a VMB elnöke/levezető elnök: Aki a határozati javaslattal egyetért az 

kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Ugrai József, 

Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

85/2014. (IX.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 

2014. évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri 

valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az I. félévi takarékos 

gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el a II. félévben is. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Polgármester, 

Jegyző 

 

Tizedik napirend: 

 

Harsányi István a VMB elnöke/levezető elnök: Aki a jelentéssel egyetért az 

kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Ugrai József, 

Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

86/2014. (IX.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 

„Az önkormányzat 2010-2014 évekre elfogadott gazdasági (ciklus) programjának 

végrehajtásáról szóló jelentést” elfogadja. 

 

Tizenegyedik napirend: 
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Harsányi István a VMB elnöke/levezető elnök: Aki a jelentéssel egyetért az 

kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Ugrai József, 

Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

87/2014. (IX.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 

módosítsa a 18/2009.(II.13.) számú Önkormányzati határozattal jóváhagyott 

Településszerkezeti tervét. Egyben a bizottság támogatja: 

• A Képviselő-testület Hajdúszoboszló Város Településszerkezeti Tervének K-7 

jelű módosítását a jelen határozat 1-17 számú melléklete szerint jóváhagyja. 

• A Településszerkezeti terv módosítással nem érintett részei hatályban 

maradnak. 

• A Településszerkezeti Terv Leírását a Településszerkezeti terv módosítása 

nem érinti, az változatlan tartalommal marad hatályban. 

• A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során 

megállapított Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét 

képező Településszerkezeti Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell 

alkalmazni. 

 

Határidő : folyamatos 

Felelős  : Polgármester, 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Ugrai József, 

Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

88/2014. (IX.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 

6/2009.(III.16) önkormányzati rendelet módosítsa és a csatolt melléklet szerint 

elfogadja.  

 

Tizenkettedik napirend: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Ugrai József, 

Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

89/2014. (IX.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága  a 

Hajdú Volán Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság Hajdúszoboszló város 

területén 2014. I. félévben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 

tájékoztatójában foglaltakat tudomásul veszi. 

Határidő: - 
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Felelős:   - 

Tizenharmadik napirend: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Ugrai József, 

Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

90/2014. (IX.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja a 2014. évi intézmény-felújítási pótmunkákat az 1. sz. mellékletben 

foglaltaknak megfelelően.  

 

Utasítja az Intézményvezetőket a szükséges vállalkozási szerződések előkészítésére, 

valamint a Jegyzőt a munkálatok szakszerű elvégzésének ellenőrzésére. 

 

Határidő: munkálatok befejezésére: 2014. október 31. 

Felelős:   Jegyző 

 

Tizennegyedik napirend: 

 

A VMB 2 igen szavazattal (Majoros Petronella, Tóth Lajos), 3 ellenszavazattal 

(Harsányi István, Ugrai József, Kanizsay Béla) tartózkodás nélkül az alábbi 

elutasító határozatot hozta: 

 

91/2014. (IX.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

nem támogatja, Gólya zug 2-4. sz. alatti Plage Hotel & Bisztró szálloda és étterem 

előtt eseti maximum 30 perc időtartamú árufeltöltéséhez, az arra megjelölt 

gépjárművek részére ellenszolgáltatás nélküli úttest igénybevételét az 1 sz. melléklet 

szerinti tábla kihelyezése mellett. 

 

Tizenötödik napirend: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Ugrai József, 

Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

92/2014. (IX.09.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az 

alábbi rendelettervezetet elfogadja. 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének …/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete a 

közterület név- és házszámozás megjelölésének szabályairól szóló 

8/2001. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) 
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pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságának véleményének 
kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja a közterület név- és 
házszámozás megjelölésnek szabályairól szóló 8/2001. 
(VI.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
módosítása tárgyában: 

 
1. § 

A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész 
kerül: 
„(1) Hajdúszoboszló közterületi neveiről utcanévjegyzéket kell 
vezetni a rendelet 1. sz. mellékletét képező közterületi 
névjegyzék felhasználásával. 

2.  § 
Jelen rendelet 1. sz. melléklete a Rendelet 1. sz. melléklete 
helyébe lép. 

3. § 
Jelen rendelet 2014. október 13-án lép hatályba. 

 
 Dr. Sóvágó László      Dr. Vincze Ferenc 
      polgármester                 jegyző  
 
Harsányi István a VMB elnöke/levezető elnök: Egyebekben van e valakinek még 

valamilyen közérdekű bejelenteni valója, kérdése? Nincs. Köszöni minden megjelent 

négy éves aktív közreműködését, a bizottság ülését 16.00 – kor bezárja.  

 

(a jegyzőkönyvben megtárgyalt előterjesztések a 1,2,3,9,10,11,15 sorszámmal ellátottak a 

18978-1/2014. ikt.számú anyaggal kerültek postázásra) 

 

K.m.f. 

 

 

    Ugrai József                         Harsányi István 

            bizottsági tag      bizottság elnöke 

          

 

Molnár Edit 

 jegyzőkönyvvezető 
 


