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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: 12332-1/2015.    

K I V O N A T 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága a 2015. 

június 10 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

103/2015. (VI.10.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága a 2015. 

június 10 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés a településfejlesztési koncepcióhoz készített megalapozó vizsgálatokról és a 
fejlesztések főbb irányairól. (képviselőtestületi 3.sz. napirendi javaslat) 
Előadó: városi főépítész 

2. Előterjesztés a településrendezési tervünk K-8 és K-9 jelű módosításához szükséges 
önkormányzati döntésekről. (képviselőtestületi 4.sz. napirendi javaslat) 
Előadó: városi főépítész 

3. Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosítására. 
(képviselőtestületi 9.sz. napirendi javaslat) 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 

4. Előterjesztés ELENA energetikai programban részvételre. (képviselőtestületi 13.sz. napirendi 
javaslat) 
Előadó: jegyző 

5. Előterjesztés kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan. (képviselőtestületi 
14.sz. napirendi javaslat) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 

6. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” elnevezésű pályázati 
lehetőséggel kapcsolatosan. (képviselőtestületi 15.sz. napirendi javaslat) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 

7. Előterjesztés a 2015. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről. 
(képviselőtestületi 16.sz. napirendi javaslat) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 

8. Előterjesztés útfelújítási tervek készítéséről. (képviselőtestületi 17.sz. napirendi javaslat) 
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Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 

9. Tájékoztató multifunkcionális sportcsarnokok (központok) megtekintéséről. 
(képviselőtestületi 19.sz. napirendi javaslat) 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 

10. Válasz interpellációkra és kérdésre: a Rákóczi u. 17. sz. alatti társasház 
megközelíthetőségének kérdésében. (képviselőtestületi 23/c.sz. napirendi javaslat) 
Előadó:  gazdasági irodavezető – főkönyvelő 

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

11. Tájékoztatás közterületi zöldterületek fenntartásával kapcsolatos interpellációra adott válasz 
kivizsgálásáról.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 

12. Tájékoztatás a Szent István parkban található kerékpártárolók számával kapcsolatos 
interpellációra adott válasz bizottsági kivizsgálásához.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 

13. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum közterület használati kérelméről 
Előadó: főmérnök 

14. Előterjesztés önkormányzati helyi utak kátyúzásáról 
Előadó: főmérnök 

15. Előterjesztés a Párbeszéd Magyarországért Párt közterület – használati kérelméről 
Előadó: főmérnök 

16. Előterjesztés a Cseti – Family Kft kérelméről 
Előadó: főmérnök 

17. Előterjesztés ragadozó madárral, papagájjal történő kitelepülés közterület – használati 
kérelméről 
Előadó: főmérnök 

18. Előterjesztés reklámtáblák közterületen történő elhelyezésével kapcsolatosan 
Előadó: főmérnök 

19. Előterjesztés kedvezményes kuponok osztogatásának közterület – használati kérelméről 
Előadó: főmérnök 

20. Előterjesztés Liliom utca – Ibolya utca közötti átjárás biztosításáról 
Előadó: főmérnök 

21. Előterjesztés útfenntartási munkálatok végzéséről 
Előadó: főmérnök 

22. Előterjesztés intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan 
Előadó: főmérnök 

23. Előterjesztés pénzügyi forrás átcsoportosításáról 

Előadó: főmérnök 
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24. Előterjesztés közlekedési táblák kihelyezésével kapcsolatosan 

Előadó: körzeti képviselők 

 

25. Előterjesztés forgalmi rend változásával kapcsolatosan 

Előadó: körzeti képviselők 

26. Bejelentések, tájékoztatások 
 

Napirendek megtárgyalása: 

1. Előterjesztés a településfejlesztési koncepcióhoz készített megalapozó vizsgálatokról és a 
fejlesztések főbb irányairól 

104/2015. (VI.10.) VMB határozat 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, 
támogatja, hogy a Képviselő testület hozzájáruljon a településfejlesztési koncepcióhoz 
készített megalapozó vizsgálatokat megismerje azokat megfelelőnek értékelje, és a további 
tervezések alapjaként elfogadja. 

2. A Bizottság támogatja, hogy Hajdúszoboszló város Önkormányzati Képviselő-testülete a 
várható fejlesztések főbb irányaiként az alábbiakat határozza meg: 

A) IDEGENFORGALOM, TURIZMUS:  

 Átfogó cél:  

Hajdúszoboszló, az egészségturisztikai vertikum kiépítésével, nemzetközileg elismert fürdőhellyé, a 
gyógyulni és pihenni vágyók „Paradicsomává” válása. 

Részcélok: 

A/1 Hajdúszoboszló nemzetközi idegenforgalmi szerepének megerősítése a gyógy-, wellness- és 
termálturisztikai adottságok és szolgáltatások fejlesztésével. 

A/2: A térségi idegenforgalmi együttműködés lehetőségeinek nagyobb mértékű kihasználása, 
Debrecen- Hajdúszoboszló kölcsönös előnyökön alapuló partnerségi kapcsolatának 
kialakítása.  

B) GAZDASÁG 

Átfogó cél:  

A megerősödött és differenciált helyi vállalkozói szférára épülő kiegyensúlyozottabb gazdasági 
szerkezet kialakítása.  

Részcélok: 

B/1:   Stabil és diverzifikált (kockázatok csökkentésére is törekvő) gazdasági struktúra kialakítása a 
fejlett és innovatív vállalkozói infrastruktúra megteremtésével  

B/2:  A helyi gazdasági szféra igényeihez illeszkedő humánerőforrás-fejlesztés  

B/3: A mezőgazdaság fejlesztése, a nagyüzemek technológiai és környezetvédelmi 
korszerűsítésének elsődlegességével, a kisüzemi és családi gazdaságok megerősítésével, újak 
létrehozásának ösztönzésével. 
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B/4: A szolgáltatási szektor még kihasználatlan (illetve nagyobb lehetőségeket hordozó) 
területeinek fejlesztése. 

B/5: A helyi gazdasági szféra igényeihez illeszkedő humánerőforrás-fejlesztés 

C) TÁRSADALOM   

Átfogó cél:  

A városban és a térségben megmutatkozó lakossági igények kielégítése, a magas életszínvonal 
biztosítása, valamint a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok érvényesítése. 

Részcélok: 

C/1 A társadalmi különbségek mérséklése komplex szociális ellátórendszer kialakításával 

C/2 A lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése 

C/3 A közigazgatási szolgáltatások ügyfélbarát jellegének megerősítése  

C/4 A helyi társadalom közösségi életének fejlesztése 

D)  ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET   

Átfogó cél:  

A város természeti, kulturális és történeti értékei (termálvíz, Hajdúvárosi hagyományok, HNP 
Világörökségi Helyszín) egymást erősítő egységének megteremtése, az épített környezet fejlesztése, 
a történeti értékek hangsúlyosabb bemutatása, hozzájárulva ezzel a városlakók életminőségének, 
egyúttal az idegenforgalom minőségének fejlődéséhez is.  

Részcélok: 

D/1 A külső és belső megközelíthetőség, elérhetőség javítása  

D/2 A történetiséget, az ellátás városi szintjét is hordozó belváros és az attól külön álló 
gyógyfürdő- üdülő városrész szerves, élő kapcsolatának megteremtése.  

D/2.2 Az épített környezet történeti értékeinek erőteljesebb megjelenítése  

D/3 A természeti és táji értékek megőrzése, tájképi értékek érvényesülésének elősegítése, 
tájhasználati konfliktusok és problémák megszüntetése  

D/4 A város egybefüggő zöldfelületi rendszerének kialakítása  

D/5 Az időjárási szélsőségek, a globális felmelegedés hatásait csökkentő városi klíma kialakítása. 

D/6 A közmű infrastruktúra korszerűsítése és fejlesztésekhez igazodó, mennyiségi bővítése, a 
magas szintű ellátás biztosítása érdekében. 

D/7 Környezeti konfliktusok felszámolása, a természeti értékeket, a város lakosságának, és a 
kiemelt turisztikai és gyógyhely elvárásainak maximális mértékben megfelelő 
környezetvédelem megvalósítása. 

Határidő : folyamatos 

Felelős  : polgármester, jegyző 
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2. Előterjesztés a településrendezési tervünk K-8 és K-9 jelű módosításához szükséges 
önkormányzati döntésekről 

105/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 
hogy Hajdúszoboszló város Képviselő-testülete a településrendezési tervének K-8 és K-9 jelű 
módosítása során 

1. Tudomásul vegye a partnerségi egyeztetésről adott főépítészi tájékoztatót 
2. A véleményezési eljárás során az államigazgatási szervektől és önkormányzatoktól beérkezett 

véleményeket elfogadja, azok ismeretében további egyeztetést nem tart szükségesnek, a 
véleményezési szakaszt lezártnak tekinti. 

3. Tekintettel a beérkezett írásos nyilatkozatokra is – nem tartja indokoltnak az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról hozott 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján 
környezeti hatásvizsgálat készítés.  
 

Határidő : folyamatos 

Felelős  : polgármester, jegyző 

3. Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
106/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, támogatja, 

hogy a Képviselő testület elfogadja az alábbi rendelettervezetet: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2015 ( . .) számú önkormányzati rendelete  

a települési szilárd hulladékról szóló  
7/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. 

törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottságának 

véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja a települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. 

(II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában: 

1. § 

(1) A települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Ör.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott „belterületére” kifejezés „területére” kifejezésre 
módosul. 

(2) Az Ör. (2) bekezdés a./ pontjában és (4) bekezdésében meghatározott „belterületén” 
kifejezés „területén” kifejezésre módosul. 

2. § 

Az Ör. 6. §. b./ pontjának szövege az alábbira változik: 
„a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, a szolgáltatóval a szerződés 
megkötése, mely szerződésben a magasabb szintű jogszabályokban (így különösen Ht.-ben) 
foglaltakon túl a legalább az alábbiakról rendelkezni kell: 
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- közszolgáltatás finanszírozása, 
- tájékoztatási kötelezettség teljesítése, 
- tevékenység ellátásának részletszabályai;” 

 
3. § 

Az Ör. 9. § (1) bekezdésében szereplő „jelen rendeletben előírtak szerinti” mondatrész 
helyébe az „elkülönített” kifejezés kerül. 

4. § 

Az Ör. 16. § (1) bekezdése az alábbira változik: 

„Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatási szerződés 
aláírása keletkezteti, ennek hiányában azt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza 
létre vagy az a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére 
felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.” 

 
5. § 

(1) Az Ör. 17. § (2) bekezdésének utolsó mondata az Ör. új (3) bekezdésének a./ pontjává válik és 
a bekezdés az alábbi b./-d./ pontokkal egészül ki: 
„b./ Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok közül a papír, műanyag, fém hulladékot a 
Közszolgáltató által biztosított 80 literes zsákban kell gyűjtenie az ingatlanhasználónak, 
gyűjtésére a Közszolgáltató házhoz menő gyűjtést szervez.  
c./ Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok közül az üveg hulladékot a Közszolgáltató által 
üzemeltetett - 1. számú mellékletben meghatározott helyszínen található - hulladékgyűjtő 
szigeten kell elhelyezni. 
d./ A b./ és c./ pontokban meghatározottak nem terjednek ki a sűrűn lakott társasházi 
városrészekre, ahol az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a Közszolgáltató által üzemeltetett 
hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.” 

 
(2) Az Ör. 17. § jelenlegi (3) – (6) bekezdéseinek számozása (4) – (7) bekezdésre változik. 

 
6. § 

(1) Az Ör. 18. § (6) bekezdésének utolsó mondata az alábbira változik: 
„A gyűjtőedényzetek mérete a következő: 
- 60 literes, 
- 80 literes, 
- 120 literes, 
- 240 literes, 
- 1100 literes.” 

7. § 

Az Ör. 19. § (4) bekezdése hatályát veszti. 
8. § 

Az Ör. 23. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
9. § 

(1) Az Ör. 26. § (1) bekezdése hatályát veszti. 
(2) Az Ör. 26. § (2) bekezdése az alábbira változik: 
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„A hulladékgazdálkodási kötelezettség teljesítése érdekében a külterületi ingatlan használója 
a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákot köteles vásárolni, melyet a 
Közszolgáltató által meghatározott helyen és időpontban (melyekről a Közszolgáltató 
internetes honlapján tájékoztatást köteles kitenni) helyezhet el.” 
 

10. § 

11. § 

Az V. Rész címeként meghatározott „közszolgáltatás körébe tartozó hulladék” kifejezés 
helyett a „közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladék” kifejezés lép hatályba. 

12. § 

Az Ör. 33. §-a az alábbira módosul: 
 
A jogszabályban nem szabályozott szolgáltatások díját a Közszolgáltató állapítja meg. 

13. § 
 

(1) Az Ör. 35. § (1) bekezdése az alábbira változik: 
 

„Azon ingatlan esetében, amely az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint üdülőnek minősül, s 
abban senki sem lakik állandó jelleggel, az ingatlantulajdonos keresztféléves szolgáltatási 
szerződést (mely minden év április 1. és szeptember 30. közötti időszakra szól) köthet, vagy 
azt szolgáltatási egységcsomag (mely a gyűjtőedényzetes szállítás adott időszakbeli 
számának megfelelő darabszámú gyűjtőzsákot tartalmaz egy keresztfélévre vonatkozóan) 
vásárlásával válthatja ki.” 
 

(2) Az Ör. 35. § (2) bekezdése hatályát veszti. 
 

14. § 
 

Jelen rendelet 1. számú melléklete az Ör. 1. számú mellékletévé válik. 
 

Záró rendelkezések 
 

15. § 
Jelen rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba. 

 
           Dr. Sóvágó László      Dr. Vincze Ferenc 

      polgármester                jegyző 

 
1. számú melléklet 

 
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek társasházas övezetben (3 db edényzet 4 frakció gyűjtésére (papír, 
műanyag és fém, üveg)): 

1. Kölcsey u. 1-3. (Thököly Iskola parkoló mellett)  
2. Major u. 8-10. (parkolók között) 
3. Major u. 16. (zebránál) 
4. Major u. 19. (a 10 emeletes társasház előtt) 
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5. Szurmai u. 1-3.  
6. Isonzó u. 19. 
7. Isonzó u. – Kereszt u. sarok 
8. Isonzó u. 3. 
9. Szilfákalja 4-6. (Bocskai ABC mellett) 
10. Szilfákalja 18. (a Fürdő patika mellett)  
11. Szilfákalja 28. (Kisposta parkolója mellett) 
12. Szilfákalja 7-11. 
13. Szilfákalja 25. (garázsoknál) 
14. Szilfákalja 33. (a dühöngő mellett) 
15. Bányász u. 12-14. 
16. Bányász u. 22. 
17. Bányász u. 38. 
18. Hősök tere 5. mögött (Kígyó u. eleje) 
19. Hősök tere 19. (Fogthüy u. eleje) 
20. Hősök tere 21-23. 
21. Rákóczi u. (Hőgyes Endre Gimnázium előtt) 
22. Földvár u. - Hőforrás u. sarok 

 
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kertes házas övezetben (csak üveg gyűjtésére): 

1. Erkel F. u. 2. 
2. Bercsényi u. 1. 
3. Nádudvari u. – Mező u. (Zrínyi ABC mellett) 
4. Rákóczi u. – Keleti u. sarok (ABC mellett) 
5. Kossuth u. - Szabadság sarok 
6. Sport u. (sporttelep előtt) 
7. Ádám u. (Szociális Otthon előtt) 
8. Hajdú u. (ABC előtt) 
9. Ady E. u. – Móricz Zs. u. (Közgáz mögött) 
10. Sarló u. 2.  
11. Újvárosi u. –Somogyi u. 
12. Vénkert u. 

 
4. Előterjesztés ELENA energetikai programban részvételre 

107/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, támogatja, 

hogy a Képviselő testület részt vegyen az előterjesztés szerint a „Geotermikus energia hasznosítása 

Hajdú-Bihar megyében” című pályázati programban. 

Határidő : folyamatos, illetve pályázati program szerint 

Felelős  : jegyző 

5. Előterjesztés kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan. 

108/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, támogatja, 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
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LVII. törvény 44/c. § alapján – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) 

Kormányrendelet szerint a közszolgáltató kiválasztása céljából pályázatot hirdessen az előterjesztés 

mellékletét képező pályázati felhívás szerint. 

A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt a pályázat lefolytatására, a vonatkozó önkormányzati rendelet 

előterjesztésére. 

Határidő :  szerződéskötésre 2015. szeptember 30. 

Felelős  :   Jegyző  

6. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” elnevezésű pályázati 
lehetőséggel kapcsolatosan 

109/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértsen a pályázat 

benyújtásával a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda - Aranykapu Óvoda (4200 Hajdúszoboszló, Arany 

János u. 8.) tagintézmény felújítására (épület hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje) vonatkozóan.  

A beruházás tervezett összköltsége bruttó 29.028.592-Ft. 

Az önerő mértéke bruttó 7.257.149,-Ft, mely összeget a 2015. évi városi költségvetés tartalékok,  

pályázati céltartalék kerete terhére biztosítja. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a benyújtott pályázat 

támogatása esetén a pályázatban foglaltakat a megvalósításától számított 10 évig az eredeti 

rendeltetésnek megfelelően fenntartja. 

Hajdúszoboszló Váron Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

pályázattal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére. 

Határidő : megvalósításra 2016. december 31. 

Felelős  : Jegyző 

7. Előterjesztés a 2015. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről. 

110/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. december 30-án létrejött Közszolgáltatási szerződés 

keretében, pályázati eljárás lefolytatásával bízta 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. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Észak-magyarországi Közlekedési 

Központ Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez 2014. évben összesen nettó 8.025.666,- Ft 

összegű saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújtott. 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, támogatja, 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy 2015. évben január 1-

től december 31-ig Hajdúszoboszló területén a menetrend szerinti helyi személyszállítást 

folyamatosan fenntartja. 

Határidő : 2015. december 31. 

Felelős  : Polgármester, Jegyző 

8. Előterjesztés útfelújítási tervek készítéséről 

111/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi városi 

költségvetésben útépítések költséghelyen tervezésre elkülönített 5 MFt összegű pénzügyi keret 

terhére támogassa az alábbi utcák tervezését: 

1.      Kígyó utca (út+csapadékvíz) 
2.      Major utca (belső kör) és a Kölcsey zug (az iskola mellett) 
3.      Harsányi utca (út+csapadékvíz) 
4.      Korpos utca 
5.      Mező utca (Nyugati sor utáni szakasz) 
6.      Doberdó zug 
7.      Tokay utca (Libagát u. – Földesi utcáig szélesítéssel) 
8.      Szél zug (Hőforrás utcától a Keleti utcáig) 
9.      Baross zug 
10. Kender utca 
11. Bessenyei utca (út+csapadékvíz) 
12. Jókai sor (Bessenyei utca – Deák F. utca között szélesítéssel) 
13. Wekerle utca és zug 
14. Liget utca – Tessedik utcai átkötés 

  
Utasítja a Jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a 
polgármestert a szerződések aláírására. 
Határidő : 2015.november 30. 

Felelős  : jegyző 

9. Tájékoztató multifunkcionális sportcsarnokok (központok) megtekintéséről. 

112/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a sportcsarnokok 

(központok) megtekintéséről készült tájékoztatót, egyben hozzájárul a tanulmányúton részt vett 

személyekből álló előkészítő munkacsoport létrehozásához. A munkacsoport ülései nyilvánosak, arra 

minden képviselőnek és illetékes hivatali munkatársnak meghívót kell kapnia. A munkacsoportnak 

legkésőbb október hónap végéig kell elkészítenie egy előzetes munka/vitaanyagot a sportközpont 

létrehozásának körülményeiről, megvizsgálva annak hatásait, lehetséges helyszíneit.  
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Határidő: 2015. október 31. 

Felelős: aljegyző 

10. Válasz interpellációkra és kérdésre: a Rákóczi u. 17. sz. alatti társasház 
megközelíthetőségének kérdésében 

113/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az interpellációra adott 

választ a Rákóczi utca 17.sz. alatti társasház megközelíthetőségének kérdésében. 

11. Tájékoztatás közterületi zöldterületek fenntartásával kapcsolatos interpellációra adott 
válasz kivizsgálásáról. 

 
114/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az interpellációra adott 

választ a közterületi zöldterületek fenntartásával kapcsolatosan azzal a kiegészítéssel, hogy 

szeptember-október hónapokban kerüljön sor a terület felülvizsgálatára koncepcionális szinten. 

12. Tájékoztatás a Szent István parkban található kerékpártárolók számával kapcsolatos 
interpellációra adott válasz bizottsági kivizsgálásához 

 
115/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szent István parkban 

található kerékpártárolók számával kapcsolatos interpellációra adott választ.  

13. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum közterület használati kérelméről 
 

116/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

A) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja a Bocskai István Múzeum kérelmét, az alábbiak szerint: 
A Bocskai utca – Hőgyes utca torkolat mindkét oldalán 1-1 db új, fix tájékoztató tábla 

kihelyezését.  

Kérelmező köteles a közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződést megkötni az 

azokban foglaltakat maradéktalanul betartani. 

B) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja a Jókai soron a Termelői piac molinója alatt vagy felett a fákhoz kifeszítve 1 db 
molinó kihelyezését. 
Kérelmező köteles a közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződést megkötni az 

azokban foglaltakat maradéktalanul betartani. 
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C) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság 
támogatja a Szent István parkban a TDM épület (szemből) jobb oldalán egy 3 x 3 m nagyságú 
területen információs pontot térítésmentesen létesítsen. 
Kérelmező köteles a közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződést megkötni az 

azokban foglaltakat maradéktalanul betartani. 

D) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 
közterületek felújítási munkáinak befejezése után megvizsgálja a Bocskai utca 12 szám alatti 
ingatlan térkő burkolási munkáihoz, térkő biztosításának kérelmét és a többi intézmény 
esetlegesen beérkező kérelme ismeretében hozza meg döntését.   
 

Határidő : - 

Felelős  :  Jegyző 

14. Előterjesztés önkormányzati helyi utak kátyúzásáról 
117/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a 

helyi utak kátyúzási munkálatainak elvégzését az előterjesztés 1.sz. mellékletében foglalt 

dokumentáció alapján. 

Utasítja a Jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére, felhatalmazza a 

polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

Határidő : 2015. október 30.  

Felelős  : Jegyző  

15. Előterjesztés a Párbeszéd Magyarországért Párt közterület – használati kérelméről 
118/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy minden gazdasági és egyéb -, nem turisztikai, valamint kampány célokra a Hajdúszoboszló, 

Bethlen utca 2 szám alatt lévő, a valóságban „Belvárosi piac” elnevezésű közterület vehessék 

igénybe.  

16. Előterjesztés a Cseti – Family Kft kérelméről 
119/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága nem támogatja 

a strandbejárat előtti téren, annak a Hungarospa Zrt. irodaháza felőli szakaszán grillcsirke 

gépjárműből történő ideiglenes árusítás céljára történő igénybevételét. 

Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

17. Előterjesztés ragadozó madárral, papagájjal történő kitelepülés közterület – használati 
kérelméről 

120/2015. (VI.10.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága – a bizottság 

erre vonatkozó eltérő döntésig, határozatlan időre – támogatja a Imre Istvánné egyéni vállalkozó 

(4177 Földes, Eötvös u. 21.) kérelmét, miszerint a Szent István parkban, a játszóteret elválasztó 

gyalogút és a harangház közötti zöld területen ragadozó madárral, papagájjal hagyományőrző, 

valamint fotózkodási tevékenységet végezzen. 

Kérelmező köteles az 1998. évi XXVIII. Tv., Az állatok védelméről és kíméletéről szóló rendelkezéseit 

maradéktalanul betartani. 

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

valamint az igényelt terület használatára vonatkozóan hatósági szerződést kötni, és az 5/2009. (II. 

26.) sz. Önkormányzati rendelet szerinti díjat megfizetni. 

Határidő : - 

Felelős  :   Jegyző 

18. Előterjesztés reklámtáblák közterületen történő elhelyezésével kapcsolatosan 
121/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a 

Debreceni útfélen a Hajdúszoboszló feliratú helyiségnév tábla után 50 méterre az út mindkét oldalán 

1-1 db 1,5 m2 méretű fix reklámtáblák elhelyezését azzal a feltétellel, hogy amennyiben 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata egységes megjelenésű reklámtáblák kihelyezhetőségéről dönt, 

akkor használó a reklámtábla átalakítását saját költségen köteles a jóváhagyott típusúra átalakítani.  

Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

19. Előterjesztés kedvezményes kuponok osztogatásának közterület – használati kérelméről 
122/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a 

Kepes-Junior Hostess Kft (1149 Budapest, Pillangó Park 8/B.) /felelős: Romhányi Petra/ kérelmét, 

miszerint a mellékelten csatolt térképen jelölt útvonalon a város területén 2 hostess/host fővel 2015. 

június 19-től 2015. augusztus 26-ig minden pénteken és szombaton kedvezményes kuponosztogatási 

(Penny Market Kft. közreműködésével) tevékenységet végezzenek. 

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

valamint az igényelt terület használatára vonatkozóan hatósági szerződést kötni, és az 5/2009. (II. 

26.) sz. Önkormányzati rendelet szerinti díjat megfizetni. 

Határidő : - 

Felelős  :  Jegyző 

20. Előterjesztés Liliom utca – Ibolya utca közötti átjárás biztosításáról 
123/2015. (VI.10.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága nem támogatja 

a Liliom utca és Ibolya utca kereszteződésben a korábbi forgalmi rend szerinti oszlopokkal történő 

útlezárás visszaállítását és a Liliom utca – Hőforrás utca torkolatnál kihelyezett 1-1 db „Lakó-pihenő 

övezet” kezdete és vége jelzőtáblák beszedését.  

Határidő : 2015. július 15. 

Felelős  : Jegyző 

21. Előterjesztés útfenntartási munkálatok végzéséről 
124/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja: 

A.) Szilfákalja páratlan oldalának szegélyfelújítását a Luther és az Arany János utcák között a 
szerviz utakra történő befordítással, parkosítással, a törött, deformált víznyelő rácsok 
cseréjével. 

B.) A Gólya zug térkő burkolat utáni aszfalt burkolatának felújítását a Gambrinus és Árkád 
társasházak közötti parkoló torkolatáig, víznyelők szintbeemelését, víznyelő rácsok cseréjét. 

C.) Szilfákalja kerékpárút aszfalttal történő felújítását a 2009. évben felújított szakasz és az 2015. 
évben épülő szakasz között. (Szilfákalja 45. és a tervezett kerékpárút Jókai sori átkötés 
között) A vízelvezető folyóka felújításával, víznyelők szintbehelyezésével, aknára kötésével. 

D.) József Attila utcai kerékpárút térkő burkolatának átrakását a 2015. évben épülő kerékpárút 
és a sportruházati bolt épülete között. 
 

Határidő : 2015. november 15. 

Felelős  : Jegyző 

22. Előterjesztés intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan 
125/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Gazdasági Bizottságai 
támogatják a melléklet szerinti nyílászáró korszerűsítési munkálatok megkezdését az alábbi 
intézményekben: 
- Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ   
- Bambínó Óvoda                                                                        
- Lurkó Óvoda                                                                             
- Aranykapu Óvoda                                                                    
- Liget Óvoda                                                                               
- Aprónép Óvoda                                                                         
- Manókert Óvoda                                                                       
- Thököly Imre Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola               
- Bárdos Lajos Általános Iskola                                                 
- Zichy Géza Zeneiskola                                                             
- Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat                            

 
A beérkezett ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra (bruttó 15.150.191,-Ft) 
ajánlatot adó Ernő Ablak Kft.-vel a szerződés megköthető. 
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Az Aranykapu Óvoda esetében a munkálatok az önkormányzat által benyújtott pályázat elutasításáról 
szóló döntést követően kezdhető meg. A pályázat támogatása esetén a megvalósítás a pályázat 
megvalósításának keretében történik. 
 
A Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Gazdasági Bizottságok egyéb felújítási munkálatok 
megvalósítására kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, új, meghívásos pályázat kiírását 
támogatja - ésszerű tartalék képzése mellett - az alábbiak szerint: 
 
1.) Az intézményeknél a mellékelt táblázatban szereplő, balesetveszély elhárítása vagy 

vagyonvédelem szempontjából szükséges munkálatokra vonatkozóan, telephelyenként; 
2.) A megkezdett energetikai felújítást folytatva további nyílászárók cseréjére vonatkozóan 

telephelyenként, a mellékelt táblázatban szereplő intézményeknél; 
A munkálatok elvégzésére vonatkozóan a mellékelten csatolt vállalkozói listán 1.) – 9.) sorszám alatt 
feltüntetett vállalkozásoktól kér be árajánlatot.  
A Thököly Imre Kéttanítási nyelvű Általános Iskola területén található raktár épület bontására 
(tervezéssel és engedélyezéssel együtt) 1 MFt keretösszeget biztosít, mely munkálatokat a felnőtt 
fitnesz park megvalósításával egyidejűleg kell elvégezni. 
A Hőgyes Endre Gimnázium pince szigetelési munkálatainak elvégzésére 3.5 MFt keretösszeget 
biztosít. 
A HSE-Hajdúszoboszlói Sportegyesület részére a Szép Ernő utca felől meglévő kerítés bontására és új 
kerítés építésére 1 MFt keretösszeget biztosít pályázati önerőként. 
Utasítja a Jegyzőt tegye meg a szükséges intézkedéseket a munkálatok mielőbbi elvégzése érdekében. 
 
Határidő : ütemezés szerint 
Felelős  : Jegyző 
 

23. Előterjesztés pénzügyi forrás átcsoportosításáról 

126/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági támogatja és elfogadásra 

javasolja a Képviselő – testület számára a melléklet szerinti nyílászáró korszerűsítési munkálatok 

megkezdését az alábbi Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2015.évi 

városi költségvetés 13.sz. melléklet 13/ÖK „Óvodák előtti parkolók” költséghelyről bruttó 2.200.000 

Ft összeget a 13.sz. melléklet 14/ÖK „Ebes – Hajdúszoboszló kerékpárút Arany J. – Fürdő utca között” 

költséghelyre csoportosít át. 

Határidő : - 
Felelős  : Jegyző 
 

24. Előterjesztés közlekedési táblák kihelyezésével kapcsolatosan 

127/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági támogatja, hogy a 

Hajdúszoboszló, Szilfákalja  - Fekete Bari Ételbár újonnan kétirányúsított szakaszának  Major utca 

felőli kereszteződésében 1 db közlekedési tükör kerüljön kihelyezésre.  

Határidő : - 
Felelős  : Jegyző 
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128/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági támogatja, hogy az alábbi 

köztereken kialakított parkolókat kiegészítő táblával egészítsék ki „Kivéve lakótelepi gépjárművek” 

szöveggel: 

• Szilfákalja 33 – 43 tömb szerviz út mellett lévő parkoló 

• Daru zugban a Szilfákalja 38 és a 24 szám közötti szakaszra (Fürdő Patika mellett és a 

garázssor mögötti területre)  

• Major utca 21 szám alatt lévő szakaszra (amely a tíz emeletes tömbház mellett van) 

• Major utca 20 –  22 számok között lévő szakaszra 

• Szilgákalja 14 – 16 tömbházaknál 

• Szabó László zug eleje 

Határidő : - 
Felelős  : Jegyző 

 

25. Előterjesztés forgalmi rend változásával kapcsolatosan 

129/2015. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági módosítja a 

90/2015.(V.13.) sz. VMB határozatában foglaltakat a Pávai Vajna Ferenc utca forgalmi rendjére 

vonatkozóan, egyben támogatja a Pávai Vajna Ferenc utca kétirányúsított szakaszán a páros oldalban 

„Megállni Tilos”, páratlan oldalban „Várakozni Tilos” tábla kihelyezését. 

Határidő : 2015. május 30. 

Felelős  :   Jegyző 

 

K.m.f. 

      Orosz János sk.                                      Kállai István sk. 

              bizottság alelnöke                             bizottság elnöke 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Hajdúszoboszló, 2015. június 15. 

 

Molnár Edit leíró 

 


