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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, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Ugrai József, Tóth Lajos 

 

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

Lőrincz László irodavezető főkönyvelő, Kiss Andrea pályázati műszaki referens, Tokai – 

Kiss Gábor mb.főépítész, Nyéki István VGZRT vezérigazgató, Czeglédi Gyula 

Hungarospa Zrt vezérigazgató 

Piaci árusok részéről: Villás Sándor és Villás Zoltán 

 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Edit 

 

A Harsányi István a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az aláírt jelenléti ív 

alapján megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Hét bizottsági tagból öt tag van 

jelen az ülésen, Majoros Petronella képviselő asszony késve érkezik.  

 

Harsányi István VMB elnök: A jegyzőkönyv aláírására felkéri Ugrai József bizottsági 

tagot, aki a felkérést elfogadta. A bizottság a meghívóban szereplő napirend 

megtárgyalásáról szavaz, azzal a módosítással, hogy a csak bizottsági napirendek között 

szereplő „Előterjesztés Villás Sándor kérelméről” című előterjesztést - a megjelent piaci 

árusok képviselőire való tekintettel - az első, második témának pedig a Turinform iroda 

kérelmét amelyek csak bizottsági napirendben tárgyalja a bizottság ill a Kemencés Kft. 

kérelme az előterjesztő kérésére levesszük a napirendek megtárgyalása közül. Kéri a 

bizottság tagjait, hogy az említettek alapján szavazon a naprirendi pontok 

megtárgyalásáról. 5 igen szavazat mellett (Harsányi István, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 

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

határozatot hozta: 

 

25/2014. (IV.22.) VMB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága a 

2014. április 22 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

 

Napirend: 

A képviselőtestület április 24 - i ülésanyagának véleményezése: 

 

1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2013. évi 

működéséről szóló beszámolóhoz (1.sz. képviselőtestületi napirendi javaslat) 

      Előadó: főmérnök 

 

2. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2013.évi 

tevékenységeiről: (2.sz.képviselőtestületi napirend) 

a. Hungarospa Zrt 

b. Városgazdálkodási Zrt 

Előadó: vezérigazgatók 

 

3. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013.évi költségvetésének végrehajtásáról 

(4.sz.képviselőtestületi napirend) 

Előadó: polgármester 
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4. Előterjesztés a 2014. évi választókerületi felújítási munkákra 

(5.sz.képviselőtestületi napirend) 

Előadó: főmérnök 

 

5. Előterjesztés Településrendezési tervek K-6 jelű módosításához (Bíbor-Horse Kft 

kérelme) szükséges önkormányzati döntésekről (6.sz.képviselőtestületi napirend) 

Előadó: mb. főépítész 

 

6. Előterjesztés országos és helyi közúthálózat cseréjével kapcsolatos szakértői 

felkérésről (15.sz.képviselőtestületi napirend) 

Előadó: főmérnök 

 

7. Előterjesztés utcabútorok beszerzéséről, telepítéséről (16.sz.képviselőtestületi 

napirend) 

Előadó: főmérnök 

 

8. Előterjesztés a Dózsa György úti kerékpárút tervezési feladataival kapcsolatosan 

(17.sz.képviselőtestületi napirend) 

Előadó: főmérnök 

 

9. Előterjesztés a csapadékvizes pályázat műszaki tartalmának csökkentésével 

kapcsolatban (18.sz.képviselőtestületi napirend) 

Előadó: főmérnök 

 

Képviselőtestületi anyagban nem szereplő, csak bizottsági napirend: 

 

10. Előterjesztés Villás Sándor kérelméről 

Előadó: főmérnök 

 

11. Kérelem terület biztosítására nonprofit turisztikai tevékenységekhez 

Előadó: főmérnök 

 

12. Előterjesztés homlokzati cégtábla és cégér kihelyezésével kapcsolatban 

Előadó: főmérnök 

 

13. Előterjesztés forgalomcsillapító küszöb létesítésével kapcsolatban 

Előadó: főmérnök 

 

14. Előterjesztés a Szabadtéri színpad felújításáról 

Előadó: főmérnök 

 

15. Kígyó Patika kérelme 

Előadó: főmérnök 

 

16. Egyebek 

 

Majoros Petronella képviselő asszony megérkezik, a bizottság létszáma így, hat főre 

emelkedett. 

Napirendek megtárgyalása: 
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1. napirend 
Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2013. évi 

működéséről szóló beszámolóhoz 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. Van e a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása? Nincs.  

Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás következik. Aki a határozati javaslattal egyet 

ért, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 6 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2014. (IV.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Városfejlesztési, 

Műszaki Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság 

Hajdúszoboszló város területén 2013. évben végzett menetrend szerinti helyi 

személyszállítás főbb tapasztalatairól készített beszámolójában foglaltakat 

tudomásul vegye. 

Határidő: - 

Felelős:   - 

 

2. napirend 
Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2013.évi 

tevékenységeiről: (2.sz.képviselőtestületi napirend) 

b. Városgazdálkodási Zrt 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. Nyéki István vezérigazgató úrnak van e kiegészítése az 

előterjesztéshez? 

Nyéki István VGZRT vezérigazgató: Nincs kiegészíteni valója, amennyiben bármilyen 

kérdés felmerül a beszámolóval kapcsolatban arra szívesen válaszol. 

Harsányi István VMB elnök: Van e a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása? Nincs.  

Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás következik. Aki a beszámolóval egyet ért, az 

kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 6 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

27/2014. (IV.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Városfejlesztési, 

Műszaki Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRT 2013 évről 

szóló beszámolóját elfogadja. 

 



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

 

4 

Határidő: - 

Felelős:   - 

 

Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2013.évi 

tevékenységeiről: (2.sz.képviselőtestületi napirend) 

a. HungaroSpa Zrt 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. Czeglédi Gyula vezérigazgató úrnak van e kiegészítése az 

előterjesztéshez? 

Czeglédi Gyula HungarpSpa Zrt vezérigazgató: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az 

Atrakció fejlesztési beruházás I. ütemének műszaki átadására (Termál Csarnok) 2014. 

május 10 –e körül kerül sor. A Omega medence és környéke ill. a Csúszdaparkkal 

kapcsolatos beruházás műszaki átadása 2014. május 31 –i lesz.  

Gondolat ébresztőnek szeretné elmondani, hogy a Tanmedence is felújításra kerül, a 

körülötte lévő téren sétányt terveznek, nagyon szűk a terület, ezért merült fel az, hogy a 

tervezett sétány belső oldalánál egy kis zöld felületet tudnának e biztosítani. A Bródy 

Sándor utcán az a 2-300 m szakasz elég méltatlan városunkhoz.  Erre is szeretné felhívni 

a figyelmet.  

A beszámolóval kapcsolatban megjegyzi, hogy minden amit 2013 – ban az üzleti tervben 

meghatároztak az teljesült. Kiegyensúlyozott gazdasági évet tudhatnak maguk mögött. 

508 főt foglalkoztatnak, így a megye 9 – ik fő foglalkoztatói.  

Tokai – Kiss Gábor mb.főépítész: Az új HÉSZ esetében nincs akadálya annak, hogy a 

kérdéssel foglalkozzanak. 

Majoros Petronell képviselő asszony: A jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé a 

pihenőrész kialakítását a szezon megnyitása előtt. 

Tokai – Kiss Gábor mb.főépítész: Nem teljes mértékben van rá jelenleg lehetőség.  

Dr. Sléder Tamás aljegyző: A területen egy építmény található, de nincs kisajátítási 

jogcím, ezért az ingatlan tulajdonosa elég boros árat kér az ingatlanáért.  

Harsányi István VMB elnök: Van e a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása? Nincs.  

Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás következik. Aki a beszámolóval egyet ért, az 

kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 6 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2014. (IV.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Városfejlesztési, 

Műszaki Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a HUNGAROSPA ZRT 2013 évről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: - 

Felelős:   - 

Harsányi István VMB elnök: A bizottság minden tagja nevében gratulál a két cég 

vezetőinek és további eredményes munkát kíván 2014 – re is.  

3. napirend 
Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013.évi költségvetésének végrehajtásáról 
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Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. Van e a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása? Nincs.  

Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás következik. Aki a határozati javaslattal egyet 

ért, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 6 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

29/2014. (IV.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Városfejlesztési, 

Műszaki Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2013 évi zárszámadásról szóló rendelet tervezetet elfogadja: 

 

 Rendelet-tervezet! 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének                     

……../2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 

(továbbiakban: Áht.) 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban, az Államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, és a költségvetési 

szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 249/2000. 

(XII.24.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, továbbá Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló (továbbiakban: SzMSz.) 

12/2011. (IV.28.) számú rendeletében biztosított feladatkörében eljáró: 

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága 

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által megbízott Rácz Kornélia  

   bejegyzett könyvvizsgáló, 

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának SzMSz-ben meghatározott további 

bizottságai véleményének kikérésével  

a következő rendeletet alkotja: 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 

szerveire. 

2. § 

 

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 

 

- Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 

- Járóbeteg - Ellátó Centrum 

- Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ 

- Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 

- Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

- Hajdúszoboszlói Városi Televízió 
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- Városi Bölcsőde 

- Bocskai István Múzeum 

- Hajdúszoboszlói Lapkiadó Intézmény 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati intézmények külön-külön címet 

alkotnak. 

 

(3) A címrendet az önkormányzat 3/2013. (II.21.) számú 2013. évi költségvetéséről szóló 

rendelete tartalmazza. 

3. § 

 

Az önkormányzat a 2013. évi zárszámadás bevételi főösszegét az 1. sz. melléklet alapján 

6.076.611/eFt-ban, kiadási főösszegét 4.755.671/eFt-ban állapítja meg, melyből: 

 

Működési célú bevételek:                      4.575.142/eFt 

Működési kiadások:       3.758.331/eFt 

Működési egyenleg:                              816.811/eFt 

Felhalmozási célú bevételek:                                      1.501.269/eFt 

Felhalmozási célú kiadások:                               997.340/eFt 

Felhalmozási egyenleg:                   503.929/eFt 

 

4. § 

 

Az Önkormányzat intézményeinek bevételeit és kiadásait a 1/a., 1/b., 8/a. és 8/b. sz. 

mellékletei részletezik. 

5. § 

 

A felhalmozási kiadások teljesítése a 8., 8/a., 8/b., 11., 12., 13., 14. sz. mellékletek 

szerinti részletezésben, 997.340/eFt-ban kerül elfogadásra. 

6. § 

 

Az önkormányzati hivatal kiadásait összességében az 1., részletesen a 8. és 10. sz. 

mellékletek tartalmazzák. 

7. § 

 

A céltartalékok felhasználása az 12. sz. mellékletben foglaltak alapján történt. 

8. § 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 457 főben hagyja jóvá, 

melyet intézményenkénti bontásban a 15. sz. melléklet mutat be. A közfoglalkoztatottak 

2013. évi átlagos statisztikai állomány létszáma 99 fő. 

(2) A képviselő-testület a 2009-2012. években létszámleépítés miatt megszüntetett 

álláshelyeket 2013. évben nem állította vissza. 

9. § 

 

Az önkormányzat közvetett támogatást a 17. sz. melléklet alapján biztosított. 

 

10. § 

 

Az európai uniós pályázatok részletezése a 18. sz. mellékletben található. 
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11. § 

 

A 19/a. és 19/b. sz. mellékletekben találhatók az önkormányzat 2013. évi mérlegadatai, 

valamint a vagyonkimutatás törzsvagyon és üzleti vagyon szerinti bontásban. 

12. § 

 

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi felülvizsgált pénzmaradványát a 20. 

sz. melléklet részletezésének megfelelően 1.069.304/eFt-ban fogadja el, melyből a 

személyi juttatás 72.695/eFt, járulékok 15.514/eFt, áthúzódó kötelezettségek 93.928/eFt, 

egyéb feladatokra elkülönített 30.131/eFt, felhalmozásra  4.916/eFt, pályázatokra 

12.277/eFt. 

13. § 

 

A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összegét e rendelet elfogadását követően 

azonnal, de legkésőbb 2014. június 30-ig fel kell használni, illetve a kiemelt 

előirányzatok között a képviselő-testület jóváhagyásával átcsoportosítható. A 

bérmaradvány csak olyan formában használható fel, hogy a 2014. évre áthúzódó 

kötelezettségek kifizetésre kell, hogy kerüljenek. A szabad pénzmaradvány mínuszba nem 

futhat. A Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványa elvonásra kerül. 

 

14. § 

 

A 2013. december 31-i állapot szerinti önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 

kimutatását a 21. sz. mellékletben szereplő kataszteri naplók tartalmazzák, melyek az 

önkormányzati vagyonrendelet függelékét képezik. 

 

15. § 

 

A rendelet részét képezi a 2013. évi költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról szóló 

könyvvizsgálói jelentés (23. sz. melléklet), valamint a belső kontrollok működéséről 

szóló jelentés (22. sz. melléklet). 

16. § 

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Dr. Sóvágó László            Dr. Vincze Ferenc    

polgármester             jegyző 

 

4. napirend 
Előterjesztés a 2014. évi választókerületi felújítási munkákra 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. Nyéki István vezérigazgató úrnak van e kiegészítése az 

előterjesztéshez? 
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Nyéki István VGZRT vezérigazgató: Nincs kiegészíteni valója, amennyiben bármilyen 

kérdés felmerül az előterjesztéssel kapcsolatban arra szívesen válaszol. A képviselőkkel 

az egyeztetést megtörtént és a munkákhoz kapcsolódó beárazásokat elvégezték.  

Természetesen az aszfaltozásokat alvállalkozókkal, a többi munkát saját dolgozóikkal, 

közhasznú foglalkoztatottakkal látják majd el.  

Radácsi Gusztáv képviselő: Saját körzetével kapcsolatosan megkereste Polgármester urat, 

hogy a polgármesteri keretből további belvíz elvezetési munkákra biztosítson pénzt. Ezt 

az információt tájékoztatásul közli a bizottsággal, hiszen a testületi ülésen vissza fog térni 

a kérelmére.   

Harsányi István VMB elnök: Van e a bizottság tagjainak további kérdése, hozzászólása?  

Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás következik. Aki a határozati javaslattal egyet 

ért, az kézfeltartással jelezze: 

 

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

Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és 1 tartózkodással (Radácsi Gusztáv) 

támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2014. (IV.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Városfejlesztési, 

Műszaki Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 

Képviselő – testülete a 8 körzet felújítási munkáinak elvégzésével a 

Városgazdálkodási Zrt-t bízza meg, felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 

szerződés aláírására. 

 

Határidő : folyamatos, de legkésőbb 2014. október 31. 

Felelős  : Dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyző 

    Nyéki István vezérigazgató 

 

Nyéki István és Czeglédi Gyula távoznak a bizottság üléséről. 

 

5. napirend 
Előterjesztés Településrendezési tervek K-6 jelű módosításához (Bíbor-Horse Kft 

kérelme) szükséges önkormányzati döntésekről 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. A vénszőlőskertben a HAGE sertéstelepnél védőerdő van 

szabályozásként meghatározva, így a 3%-os beépítési kötelezettségnek sem tehetnek a 

lakosok eleget. Meddig marad ez így? 

Tokai – Kiss Gábor mb.főépítész: Korábbi szabályozásnál konkrét kiírás volt, hogy 

védőerdőt kell biztosítani, a magasabb rendű építési szabályozásokhoz alkalmazkodva 

jelenleg nem tudunk mást tenni. A védőtávolság csökkentésének igénye jogos a lakosok 

részéről.  

Harsányi István VMB elnök: A Környezetvédelmi Felügyelőség és a hivatal tisztázza, 

hogy a magasabb rendű terveknek való megfelelés és a lakosok „jogos” igényének elérése 

valósuljon meg, kerüljön összhangban. Van e a bizottság tagjainak további kérdése, 

hozzászólása? Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás következik. Aki a határozati 

javaslattal egyet ért, az kézfeltartással jelezze: 
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A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Ugrai József, 

Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és 1 tartózkodással (Radácsi Gusztáv) 

támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

31/2014. (IV.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Városfejlesztési, 

Műszaki Bizottsága támogatja, hogy: 

1. Hajdúszoboszló város Önkormányzati Képviselő-testülete a K-6 jelű 

településrendezési tervek módosítása során az előzetes tájékoztatási szakasz 

partnerségi egyeztetésről szóló főépítészi tájékoztatást tudomásul vegye. 

2. Hajdúszoboszló város Önkormányzati Képviselő-testülete – 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 készítést a K-6 jelű TRT 

módosításhoz. 

 

Határidő: - 

Felelős:  polgármester, jegyző 

 

6. napirend 
Előterjesztés országos és helyi közúthálózat cseréjével kapcsolatos szakértői 

felkérésről 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. Van e a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása?  

Radácsi Gusztáv bizottsági tag: A szakhatósági állásfoglalás után javasolja az 

előterjesztés újra tárgyalását. A régi négyes nyomvonalára kellett volna tenni a 

csomópontot! 

Ugrai József bizottsági tag: Támogatja az előterjesztést. A helyszíni vizsgálatok elvégzése 

után egyértelmű lesz, hogy a régi négyes nyomvonalát használja a lakosság, hiszen a régi 

négyes kb: 7 km – el rövidebb mint az elkerülő út.  

Harsányi István VMB elnök: Nincs további kérdés, vélemény, ezért a szavazás 

következik. Aki a határozati javaslattal egyet ért, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 6 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2014. (IV.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Városfejlesztési, 

Műszaki Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogassa az országos és helyi közúthálózati elemek cseréjével 

kapcsolatos szakértői anyag elkészítését az előterjesztésben foglaltak alapján. 

 

A szakértői anyag elkészítésére a Mélyépítési Tervező és Beruházó Kft. (4026  Debrecen, 

Csók u. 5/A) ajánlata alapján bruttó 4.216.400,-Ft összeget biztosít  a 2014. évi városi 

költségvetés tartalékkeret II. terhére.   

 

Határidő: 2014. szeptember 15.   
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Felelős:   Jegyző  

 

7. napirend 
Előterjesztés utcabútorok beszerzéséről, telepítéséről 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: Az előterjesztés V. pontjában szerepel, hogy a Görög 

katolikus templom és a Szolgáltató ház közötti 120 m szakaszon, Barcsi típusú 

terelőkorlátot 1.734.000 Ft + ÁFA értékben helyezzenek el. A hivatal ezt a pontot és a 

terelőkorlát kialakítását nem támogatja, helyette a leállósávot kívánja továbbra is 

megtartani.  

Majoros Petronella képviselő asszony: A fürdőnél van e tervezve utcabútor? 

Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: Igen, kerékpártároló.   

Harsányi István VMB elnök: Nincs további kérdés, vélemény, a szavazás következik. A 

Barcsi kerítésről szavazunk először. Aki támogatja, hogy a Szolgáltató ház előtt épüljön 

meg a Barcsi típusú kerítés, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 1 igen szavazattal (Ugrai József,), 5 ellenszavazattal (Harsányi István, 

Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Tóth Lajos), tartózkodás 

nélkül elutasította az előterjesztés V. pontjában lévő Barcsi típusú kerítés 

megépítését. 

 

Harsányi István VMB elnök: Most szavazunk a módosított határozati javaslatról, melyben 

az V. pont már nem szerepel. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki a módosított határozati 

javaslattal egyet ért az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 6 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

Kanizsay Béla, Tóth Lajos Ugrai József,), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi módosított határozati javaslatot hozta:  

 

33/2014. (IV.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Városfejlesztési, 

Műszaki Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogatja az előterjesztésben (V. pont nélküli) foglaltaknak 

megfelelő köztéri utcabútorok beszerezését.  

Az utcabútorok beszerzésével, telepítésével a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t 

bízza meg. 

 

Határidő: 2014. július 31. 

Felelős:   Jegyző 

 

8. napirend 
Előterjesztés a Dózsa György úti kerékpárút tervezési feladataival kapcsolatosan 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. 

Majoros Petronella képviselő asszony: A tervezési folyamat előtt célszerű lett volna egy 

helyszíni bejárást tartani, ahol a szakemberek mellett ő is (mint a körzet képviselője) jelen 
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lenne. Ezért javasolja, hogy tárgyalják ismét az előterjesztést és most ne szavazzanak 

célja, hogy egy olyan döntés szülessen amely a lakosok és a szakma számára is 

elfogadható.  

dr. Sléder Tamás mb.aljegyző:  A jelenlegi terv olyan mértékben szól bele az emberek 

életében, hogy amennyiben megállnak a kapubejárójukba akkor már is szabályt sértenek. 

Szerinte a terv ilyen formában elfogadhatatlan! 

Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: Nem önkormányzati, hanem országos közútról van 

szó. Ezért a fórumok, helyszíni bejárások bármekkora számban is megtörténhetnek, akkor 

sem biztos, hogy a Magyar Közút erre tekintettel lesz, hiszen ő a közút kezelője. Az 

előterjesztés egy lehetséges tervezési módot vázol fel, amely tartalmazza azt, amit az 

adottságok között meg lehetett rajzolni. Törekszenek olyan megoldás kiválasztására 

amely olcsó, de kedvező műszaki tartalmat jelent, azt is figyelembe kell venni, hogy a 

további tervek akár 400 millió Ft – ot is takarhatnak (jelenleg zárt csapadékvíz elvezető, 

kerékpár út és az út fél oldali rekonstrukciója 200 millió Ft körül van, a másik oldalon 

megtervezzük a csapadékvíz elvezető zárttá tételét, leállósávot ez szintén még 200 millió 

Ft költséget jelent)!    

Ugrai József bizottsági tag: Tervezést megelőző helyszíni bejárást kellett volna csinálni! 

El lehetett volna mondani, hogy mit lehet a közúton csinálni és mit nem ill. minimális 

dolgot el lehetne érni. Szerinte a Magyar Közút terve, hogy mindent az önkormányzat 

végezzen el, a kerékpárút ürügyén. Támogatja a Majoros Petronella képviselő asszony 

által javasoltakat, hogy újra tárgyaljuk az előterjesztést.  

Kanizsay Béla bizottsági tag: Szervezzünk lakossági fórumot és ha akarják a változást a 

lakosok akkor induljon a további tervezés, hiszen a kerékpárútra szükség van! 

Harsányi István VMB elnök: Nincs további kérdés, vélemény, ezért a szavazás 

következik. Felmerült módosító javaslatként, hogy döntéshozatal előtt további szakmai 

egyeztetés, bejárás szükséges a körzet képviselőjének, a VMB tagjainak bevonásával és 

később döntsön a testület a tervezési munkákról. Aki ezzel a módosított határozati 

javaslattal egyet ért, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 6 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

támogatta az előterjesztés módosított határozati javaslatát és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

34/2014. (IV.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Városfejlesztési, 

Műszaki Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogassa a Dózsa György úti kerékpárút 2014. évi tervezési 

feladataival kapcsolatos döntés meghozatala előtt, további szakmai egyeztetés, bejárás 

szükséges a körzet képviselőjének, a VMB tagjainak bevonásával. 

Majd lakossági fórum megtartása után, az érintett bizottságok és a Képviselő – testület 

tárgyalja újra az előterjesztést. 

 

Határidő : 2014. december 31. 

Felelős  : jegyző 

 

9. napirend 
Előterjesztés a csapadékvizes pályázat műszaki tartalmának csökkentésével 

kapcsolatban 
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Harsányi István VMB elnök: Körzetét érinti az előterjesztés. A vízelvezetéssel 

kapcsolatos kész tervet csökkenteni kívánják a Kocsis Pál és a Mathiász utcák lakóinak 

kérésére.  

Radácsi Gusztáv bizottsági tag: Nem támogatja a közterületen a szakemberek által 

elkészített tervektől való eltérést. 

Ugrai József bizottsági tag: Hogyan fogják a lakók majd a vízelvezetési munkákat 

szakszerűen megoldani? Nem támogatja a kérelmet! 

Kanizsay Béla bizottsági tag: Ne haragítsa magára a lakosságot a testület és teljesítsék a 

kérésüket! 

Harsányi István VMB elnök: Aki a határozati javaslattal egyet ért, az kézfeltartással 

jelezze: 

 

A VMB 6 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

támogatta az előterjesztés határozati javaslatát és az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2014. (IV.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Városfejlesztési, 

Műszaki Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete támogassa a Kocsis Pál és a Mathiász utcai lakóknak kérését, így a 

„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz – elvezető rendszerének 

bővítése” tárgyú ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041 azonosítószámú projekt műszaki tartalmát 

lecsökkentse a Kocsis Pál és a Mathiász utcák kivitelezési munkálataival.  

A Képviselő-testület tudomásul vegye, hogy a műszaki tartalom csökkentésével a megítélt 

támogatás is csökkentésre kerül. Utasítja a Jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges 

intézkedéseket a Támogató felé a projekt műszaki tartalmának csökkentése, a Támogatási 

Szerződés módosítása érdekében.  

 

Határidő : 2014. június 30. 

Felelős  : polgármester, jegyző 

 

10. napirend 
Előterjesztés Villás Sándor kérelméről 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: A kérelem elkésett. Holnap reggel már licit lesz, ezért 

csak akkor tudnak a kérelemre visszatérni, ha nem visznek el minden helyet. 

Radácsi Gusztáv bizottsági tag: Mi volt a határidő, hogy késett a kérelem? 

Villás Zoltán kérelmező: Irodavezető főkönyvelő úrnak adták át személyesen kérelmüket 

kb: egy hónappal ezelőtt, de nem kaptak választ arról, hogy mi a további teendőjük. Írta a 

kérelmében, hogy akár több éves együttműködésre is nyitottak Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzatával. Ezért vannak itt licit előtt egy nappal, mert nem rajtuk múlott a 

késedelmük.  

Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: Nem jutott hozzájuk a kérelem.  

Tóth Lajos bizottsági tag: Kéri, hogy nézzék meg, hogy van e tartozása az önkormányzat 

felé a kérelmezőnek. Ha nincs, akkor miért ne köthetnének egy több évre szóló 

együttműködési megállapodást? Az önkormányzatnak ez biztos bevételt jelentene. 

Lőrincz László irodavezető főkönyvelő: A hozzá benyújtott kérelem nem felelt meg 

azoknak a kritériumoknak amelyeket a bizottság korábban meghatározott. Természetesen 

lehet olyan döntést hozni, hogy több évre is köthet szerződést a vállalkozókkal az 
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önkormányzat, de ez már csak a 2015 évi döntéseket befolyásolja majd. Továbbra is a 

főmérnök asszony által vázolt megoldást látja célszerűnek és következetesnek.  

Harsányi István VMB elnök: Aki a határozati javaslattal egyet ért, az kézfeltartással 

jelezze: 

 

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

ellenszavazattal (Radácsi Gusztáv) és 1 tartózkodással (Tóth Lajos) támogatta az 

előterjesztés határozati javaslatát és az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2014. (IV.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

nem támogatja az előterjesztett kérelmet, tekintve, hogy az árusító helyek 

pályáztatása már folyamatban van.  

 

Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

 

Majoros Petronella képviselő asszony távozik az ülésről.  

 

11. napirend 
Kérelem terület biztosítására nonprofit turisztikai tevékenységekhez 

 

Kabály Zsolt TDM Kft irodavezető: A korábbi döntésnek megfelelően határozatlan időre 

vonatkozóan kéri a területet.  

Harsányi István VMB elnök: Aki a határozati javaslattal egyet ért, az kézfeltartással 

jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Radácsi Gusztáv, Ugrai József, 

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

előterjesztés határozati javaslatát és az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2014. (IV.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja, hogy a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft a Hajdúszoboszló 

Szent István Parkban a Turinform Iroda épülete mellett található területet 

használhassa. 

 

Határidő : folyamatos 

Felelős  : Jegyző 

 

Kabály Zsolt köszöni a bizottság döntését és távozik az ülésről. 

 

12. napirend 
Előterjesztés homlokzati cégtábla és cégér kihelyezésével kapcsolatban 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. Van e a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása? Nincs.  
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Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás következik. A határozati javaslat A pontját 

szavazzuk először aki ezzel egyet ért, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Radácsi Gusztáv, Ugrai József, 

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

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

38/2014. (IV.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja a Szílfákalja 4/b - 12. ingatlanok mögötti szervízúton 30 km/h 

sebességkorlátozás és „Gyalogosok” veszélyt jelző tábla kihelyezését.  

 

Határidő: 2014. május 31. 

Felelős: Jegyző 

 

13. napirend 
Előterjesztés a Szabadtéri színpad felújításáról 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. Van e a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása? Nincs.  

Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás következik. A határozati javaslattal egyet ért, az 

kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Radácsi Gusztáv, Ugrai József, 

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

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

39/2014. (IV.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja a szabadtéri színpad területén végzendő halaszthatatlan felújítási 

munkálatok elvégzését, továbbá a feladatok ellátásához szükséges bruttó 1.615.935,- 

Ft összeget a 2014. évi költségvetés intézmény-felújítás kerete terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Intézményvezető 

               Jegyző 

 

14. napirend 
Kígyó Patika kérelme 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. Van e a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása? Nincs.  

Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás következik. A határozati javaslattal egyet ért, az 

kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Radácsi Gusztáv, Ugrai József, 

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

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
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40/2014. (IV.22.) VMB határozat: 

A Városfejlesztési Műszaki Bizottság támogatja, a Kígyó Patika 90 Bt. 

(Hajdúszoboszló, Luther utca 6.) kérelmét 2 db személygépkocsi parkoló hely 

biztosítására, a Bányász utcai (5793/3 hrsz) parkírózó terhére.  

Kérelmező a bérleti szerződés megkötésével kapcsolatosan további feladatait a 

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRT – nél intézi.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: főmérnök 

 

15. napirend 
Egyebek 

 

Harsányi István VMB elnök:Egyebekben van e valakinek valamilyen közérdekű 

bejelenteni valója, kérdése? Nincs. Köszöni minden megjelent aktív közreműködését, a 

bizottság ülését 16.00 – kor bezárja. 

 

(a jegyzőkönyvben megtárgyalt előterjesztések az 1 sorszámtól a 9 sorszámig a 8978 -

1/2014.ikt.számú anyaggal kerültek postázásra) 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

     Ugrai József                         Harsányi István 

            bizottsági tag      bizottság elnöke 

          

 

 

 

Molnár Edit 

 jegyzőkönyvvezető 


