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Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 2016. 

február  17 - én 14.30 órakor kezdődött nyilvános üléséről   

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

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

Meghívottak: Dr. Sóvágó László – polgármester, Antalné Tardi Irén – képviselő, Kanizsay György Béla 

– képviselő, Dr. Vincze Ferenc – jegyző, Lőrincz László  - gazdasági irodavezető, Szilágyiné Pál Gyöngyi 

– városfejlesztési irodavezető helyettes, Bárdos Ilona – pénzügyi irodavezető helyettes 

Jelen vannak továbbá: Tokai - Kiss Gábor - főépítész, Zsemberi István – vezető tervező 

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

két bizottság együttes ülésén. Megállapítja, hogy a VMB határozatképes. Aki elfogadja a kiküldött 

meghívóban szereplő napirendi pontokat, az kézfeltartással jelezze: 

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

Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

14/2016. (II.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 2016. 

február 17 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

Napirendi pontok: 

1) Előterjesztés a környezetvédelmi program 2016. évi intézkedési tervének elfogadására 
(4.sz. képviselő – testületi anyag) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes 

2) Előterjesztés víziközmű vagyon gördülő fejlesztési tervének meghatározására (5.sz. 
képviselő – testületi anyag) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes 

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

3) Előterjesztés kerékpártároló elhelyezési kérelméről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető - helyettes 

4) Előterjesztés a 2016. évi intézmény – felújítási munkák ütemezéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető - helyettes 

5) Előterjesztés a városháza egyes épületei felújításának folytatására 
Előadó: jegyző 

6) Előterjesztés a Hősök tere 3. szám alatti üzelethelyiségek kérelmével kapcsolatban 
Előadó: irodavezető főkönyvelő 

7) Előterjesztés 0339/10 hrsz – ú ingatlan bérletéről 
Előadó: irodavezető főkönyvelő 
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8) Előterjesztés termőföldek haszonbérbe adásáról 
Előadó: irodavezető főkönyvelő 

9) Előterjesztés közterület fölé nyúló épületrész kialakításához szükséges közterület – 
használati kérelemről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető - helyettes 

10) Bejelentések, tájékoztatások:  
A helyi építési szabályzat tervezetének véleményezése 
Előadó: főépítész, vezető tervezők 
 

Napirendi pontok megtárgyalása: 

1) Előterjesztés a környezetvédelmi program 2016. évi intézkedési tervének 

elfogadására 

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

szavazás következik. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a 2016 évi környezetvédelmi 

programot  az kézfeltartással jelezze: 

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

Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést  és az alábbi határozatot hozta: 

15/2016. (II.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 
hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló Környezetvédelmi Program 
végrehajtását szolgáló, 2016. évi intézkedési tervét az alábbiak szerint elfogadja: 

2016. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  

program végrehajtására 

 
1. Fásítás és utógondozás  

   
10.830.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök  

2. Ivóvíz, szennyvíz közműberuházás 
20.837.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: HBVSZ. ZRt. műszaki igazgató,     
Főkönyvelő 

3. Környezetvédelmi alap, talajvíz 
mintavételek 
3.500.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

4. Csapadékvíz elvezetés építése 
20.000.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

5. Ivóvíz és szennyvízközmű felújítás 
10.000.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök, 
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6.  Belvízcsatorna üzemeltetése, 
belvízrendezés, belvízmentesítés 

30.000.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök,  

7. Önkormányzati erdők művelési feladatai 
4.500.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelős: Jegyző 

8. Útfelújítások 
53.000.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

9. Közterületek felújítása (járdaépítés) 
40.000.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök  

10. Luther u. parkoló fejlesztése 
20.000.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

11. Útépítési tervek készítése, 
engedélyeztetés 
10.000.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök, 

12. Hőgyes-Kossuth u. kijelölt gyalogátkelő 
és sebességmérő építése 
8.500.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

13. Puskin u.- Erzsébet u. kereszteződésbe 
gyalogátkelőhely építése 
6.000.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

14. Nádudvari u. buszmegálló építése 
1.000.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök  

15. Köztisztaság, síktalanítás 

 56.257.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

16. Intézmény felújítások 
100.000.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök, 

Köztisztasági feladatok ellátása 
A szemétszállítás többletköltsége 

21.105.000,- Ft /saját forrás/ 

Komplex hulladéktelep üzemeltetése 

18.000.000,- Ft /saját forrás/ 

Inert hulladéklerakó üzemeltetése, 
lerakási illeték 

11.100.000,- Ft /saját forrás/ 

Hulladéklerakók fenntartása 

1.905.000,- Ft /saját forrás/ 

Korszerű állati hulladékkezelő telep 
üzemeltetése 

16.535.000,- Ft /saját forrás/ 

Illegális hulladéklerakók felszámolása 

1.500.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

17. Allergén növények kaszálása 
2.987.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

18.  Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növények kiírtás, kényszerkaszálás  
3.500.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
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19.  Szúnyog-, és rágcsálóirtás, 
növényvédelem  
8.500.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

20. Zöldterületek fenntartása 
Parkfenntartás 

55.880.000,- Ft /saját forrás/ 

Fakivágás 

3.785.000,- Ft /saját forrás/ 

Falevél elszállítás 

2.016.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

21. Utcai kosárpálya építése (Szilfákalja 
úton) 
23.000.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

22. Sportpálya építés Galgócz sori játszótér 
mellett 
20.000.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

24.  Utcabútor beszerzés 

10.000.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

25. Térfigyelő kamerarendszer bővítése 
5.500.000,- Ft /saját forrás/ 

Felelőse: Jegyző, Aljegyző 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Programban 
szereplő további feladatokat forráshiány miatt pályázatok útján kívánja megvalósítani, utasítja a 
Jegyzőt a pályázati lehetőségek figyelésére. 

Határidő : 2016.02.18. 

Felelős  : elnök 

2) Előterjesztés víziközmű vagyon gördülő fejlesztési tervének meghatározására  

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

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

javaslatot az kézfeltartással jelezze: 

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

Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést  és az alábbi határozatot hozta: 
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16/2016. (II.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja,  

1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét 

képező, 2016-2030. évekre szóló, az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás (vízmű-rendszer 

kódja: 11-05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, a terv 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak történő benyújtására jóváhagyás végett. 

2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét 

képező, 2016-2030. évekre szóló, az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás (vízmű-rendszer 

kódja: 11-05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) Gördülő Fejlesztési Tervben 

megfogalmazottak szerint a városi költségvetés 2/2016. (I.28.) 13. sz. melléklet 6/ÖK (ivóvíz, 

szennyvíz közműberuházás) soráról bruttó 10.600.000,- Ft összeget csoportosít át az alábbi 

megbontásban: a 14. sz. melléklet 3/ÖK (ivóvíz közmű) sorra bruttó 3.900.000,-Ft-ot, a 4/ÖK 

(szennyvízközmű) sorra bruttó 6.700.000,-Ft összeget. 

Határidő : 2016.02.18. 

Felelős  : elnök 

3) Előterjesztés kerékpártároló elhelyezési kérelméről 
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi – városfejlesztési irodavezető helyettes: Szóbeli kiegészítést tesz arról, hogy a 

határozati javaslatban és az előterjesztésben nem fogalmazták meg, hogy a jelenleg meglévő 

kerékpár tárolókhoz hasonlót kellene engedélyezni az üzlet elé az egységesítés miatt. 

 Antalné Tardi Irén/önkormányzati képviselő: Nem tudná az „Utcabútor keretből” az Önkormányzat 

ezt a beszerzést megvalósítani? Mert ha igen, akkor nagyobb garanciát látna arra, hogy a 

meglévőkhöz hasonló kerüljön kihelyezésre és ha lehetséges lenne, akkor több kerékpártárolót is 

vásárolhatna a város. 

Kanizsay György Béla/önkormányzati képviselő: A város központi részén jóval több kerékpártároló 

elhelyezése lenne indokolt és támogatja az utcabútor keret terhére történő vásárlást. Hiszen ez a 

bővítés még a kerékpárút fejlesztés projektbe is beleillik.  

Orosz János /VMB elnök: Módosító javaslat hangozott el, hogy az utcabútor keretből valósuljon meg 

a beszerzés és amennyire lehetséges több kerékpártárolót vásároljanak, valamint a korábban 

kihelyezett kerékpártárolókhoz hasonló stílusú eszközök kerüljenek beszerzésre és kihelyezésre.  Aki 

ezzel a módosítással egyetért, az kézfeltartással jelezze: 

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

Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a kérelmet és az alábbi módosított határozatot hozta: 
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17/2016. (II.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a 

Hősök tere 17. sz. üzlet előtt, a járda úttest felőli oldalán kerékpártárolók elhelyezését a „2016 évi 

Utcabútor beszerzés” költségvetési sorának terhére, figyelembe véve a már kihelyezett 

kerékpártárolókhoz hasonló stílusú tárolók beszerzését.  

Egyben a Bizottság támogatja, hogy a város e központi területén, szakmailag indokolt 

darabszámban, kerékpártárolók kerüljenek beszerzésre. 

Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

4) Előterjesztés a 2016. évi intézmény – felújítási munkák ütemezéséről 
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi – városfejlesztési irodavezető helyettes: Várja, hogy az intézménybejárásokra a 

határozati javaslatban megjelölt időpontban mindkét bizottságból jelentkezzenek.  

Antalné Tardi Irén és Juhász Géza a GB-ból, Orosz János pedig a VMB – ből jelentkezett a bejárásra.   

Orosz János /VMB elnök: Kéri, hogy szavazzanak kézfeltartással arról, hogy a 2016 évi 

intézménybejárásra Antalné Tardi Irén, Juhász Géza és Orosz János képviseljék a bizottságot. 

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

Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

18/2016. (II.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési, Mezőgazdasági 

Bizottsága az intézmény-felújítási munkálatokat az alábbi ütemezésben tervezi megvalósítani: 

- február 26 – ig helyszínek bejárása 
- április 01 – ig pályázati dokumentáció összeállítása 
- április 15 – ig pályázatok kiírása 
- április 22 – ig pályázatok kiválthatók (ingyenesen) 
- május 10 – ig pályázatok beadása 
- május 17 – ig pályázatok elbírálása (esetleges hiánypótlásokkal) 
- június 15 – ig szerződéskötés, munkakezdés 
- augusztus 20 – ig munkák befejezési határideje 
 

Az intézmények helyszíni bejárásán a felújítási igények megismerése céljából az alábbi bizottsági 

tagok vesznek részt: 

Antalné Tardi Irén, Juhász Géza és Orosz János. 

Utasítja a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő : ütemezés szerint 
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Felelős  : Jegyző 

5) Előterjesztés a városháza egyes épületei felújításának folytatására 
 

Marosi György Csongor/GB elnök: Módosító javaslat érkezett az előterjesztéssel kapcsolatban. A „C” 

épületre vonatkozó költségek csökkentésre kerültek, így a teljes kivitelezési költség 15.518.000 Ft 

lett. Mint látható jelentős költség megtakarítást tud így elérni a város, miközben a Hivatal „C” épülete 

ismét használhatóvá, moderné válik.  

Orosz János /VMB elnök: Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja az előbb elhangzott módosító 

javaslatot, az kézfeltartással jelezze: 

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

Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és 

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

19/2016. (II.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a városháza 

C., és A., épületeinek előterjesztés szerinti felújítását szükségesnek tartja.  

A C., épület munkálatainak elvégzésére 15.518 e Ft keretösszegű forrást biztosít a 2016. évi 

önkormányzati költségvetés 14. sz. (Felújítások) mellékletében levő 100.000.000 Ft-os intézmény-

felújítási előirányzatból. 

Határidő : azonnal 

Felelős  :  jegyző 

6) Előterjesztés a Hősök tere 3. szám alatti üzelethelyiségek kérelmével kapcsolatban 
 

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

szavazás következik. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot az 

kézfeltartással jelezze: 

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

Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést  és az alábbi határozatot hozta: 

20/2016. (II.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága nem járul 

hozzá a Hajdúszoboszló, Hősök tere 3 sz. alatti iroda ingatlanok értékesítéséhez a helyiség bérlői 

részére. 

Határidő : 2016. március 31. 

Felelő  : jegyző 
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7) Előterjesztés 0339/10 hrsz – ú ingatlan bérletéről 
 

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

szavazás következik. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot az 

kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt ) 0 igen 7 ellen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla), 

tartózkodás nélkül elutasította az előterjesztést  és az alábbi határozatot hozta: 

21/2016. (II.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága nem adja hozzájárulását, hogy a 

hajdúszoboszlói 0339/10 hrsz-ú, árok megnevezésű ingatlan bérbeadásra kerüjön Cs. Nagy Zoltán, 

Hajdúszoboszló, Kígyó u. 29. lakos részére. 

Határidő : 2016. április 31. 

Felelős  : jegyző 

8) Előterjesztés termőföldek haszonbérbe adásáról 
 

Kovács Károly/VMB tag: 5 évre nem lehetne a bérlőnek odaadni a területet? Hiszen már 18 éve 

folyamatosan bérli a termőföldet, a bérleti díjat is rendesen fizeti! 

Lőrincz László/irodavezető főkönyvelő: Az 1., határozati javaslat erről szól. 

Árva Gergő/VMB tag: Több önkormányzat a saját termőföldjeit nem bérbe adja, hanem ott 

mezőgazdasági termelést végeztet pl: zöldség, gyümölcs termesztést. Itt ezt nem lehetne 

megcsinálni? 

Kovács Károly/VMB tag: Az előterjesztésben szereplő területek a várostól nagyon távol vannak és 

nem alkalmasak erre a célra. Azért sem mert nem tudnánk őrízni. 

Kanizsay György Béla/önkormányzati képviselő: Miért most tárgyalja a bizottság ezt a kérelmet, miért 

nem tavaly ősszel. Javasolja, hogy most egy évre adja bérbe a földet az önkormányzat és a licitet 

tárgyév folyamán indítsa el az önkormányzat, hogy őszre már tudja az esetleges új bérlő, hogy milyen 

állapotban kapja meg a területet. 

Szabó Marianna/GB tag: Javasolja, hogy november 30 – ig – azaz a gazdasági év végéig – szóljon a 

mostani szerződés és május hónapban kezdjen hozzá a Hivatal a licitálási eljárás levezetéséhez. 

Orosz János /VMB elnök: Az elhangzottak értelmében tehát november 30 – ig adja bérbe az 

önkormányzat a termőföldet. Aki ezzel egyetért az kézfeltartással jelezze: 

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

Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi módosított határozatot hozta: 

 



10 

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

 

21/2016. (II.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága hozzájárulását adja, hogy a 

0409/23 hrsz – ú, valamint a 099/2 hrsz – ú szántó művelési ágú ingatlanok 2015. december 31 – én 

lejárt haszonbérleti szerződése  2016. november 30 – ig meghosszabbításra kerüljön.  

Felkéri a jegyzőt a következő gazdasági évben történő hasznosítás érdekében a licit előkészítésére. 

Határidő: szerződéskötés: 2016.március 31. 

 pályáztatás licitálásra: 2016. május 31. 

Felelős   : jegyző 

9) Előterjesztés közterület fölé nyúló épületrész kialakításához szükséges 
közterület – használati kérelemről 

 

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

szavazás következik. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot az 

kézfeltartással jelezze: 

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

Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

21/2016. (II.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja az 

Axis Szolg. Kft (4200 Hajdúszoboszló, Tokay u. 50.) közterület-használattal kapcsolatos kérelmét - 

miszerint a Bethlen utca 20., 20/A. sz. (2210 hrsz.) alatti ingatlanon tervezett épület egy része 

közterületbe kinyúljon , az alábbi feltétel teljesülése mellett:  

A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II. 26.) Ör. rendelet 

1. sz. függelékében meghatározott díjat legkésőbb az építési engedély megszerzéséig 

maradéktalanul megfizette.  

A hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt az egyéb hatályos jogszabály(ok)ban előírt feltételek 

teljesítése alól. 

A kérelmező kötelesek a közterület-használatára vonatkozóan a hatósági szerződést megkötni. 

Határidő : - 

Felelős  :   Jegyző 

10) Bejelentések, tájékoztatások: 
A helyi építési szabályzat tervezetének véleményezése 

 

Tokai – Kiss Gábor/főépítész: Zsemberi István vezető tervező urat felkéri prezentációjának 

megtartására. 
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Zsemberi István/vezető tervező: A http://www.hajduszob.eu oldalra felkerült anyagot tételesen 

ismerteti a jelenlévőkkel. 

A tájékoztatót követően lehetőség nyílt egy rövid konzultációra, ahol a jelenlévő főépítésztől és 

tervezőtől kérdezni lehetett a HÉSZ – el kapcsolatosan.  

Orosz János /VMB elnök: Amennyiben további hozzászólás, kérdés nincs, a bizottsági ülést 17.00 – kor 

bezárja. Köszöni a megjelentek munkáját. 

k.m.f. 

 

 

Marosi György Csongor       Orosz János 

VMB tag         VMB elnök 

 

 

Molnár Edit 

jegyzőkönyv vezető 

 

http://www.hajduszob.eu/

