Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
4200. Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
telefon: 52/557-300 fax: 52/557-302
e mail: polgmhiv@hajduszob.hu
______________________________________________
Ügyiratszám: 862-1/2014.

KIVONAT
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága
a 2015. január 28 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg:
1/2015. (I.28.) VMB határozat
Napirend:
A képviselőtestület 2015. január 29 - ei ülésanyagának véleményezése, melyet a
VMB és a PGB együttesen tárgyal:
1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt 2015. évi üzleti tervéről (2.sz.
testületi előterjesztés)
Előadó: vezérigazgató
2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2015. évi üzleti tervéről
(3.sz. testületi előterjesztés)
Előadó: ügyvezető
3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt 2015. évi üzleti tervéről (4.sz.
testületi előterjesztés)
Előadó: vezérigazgató
4. Javaslat a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012.(III.22.) önkormányzati
rendelet módosítására (12.sz. testületi előterjesztés)
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető
5. Javaslat a közterület – használat, közterület – hasznosítás helyi szabályairól szóló
5/2009.(II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására (13.sz. testületi
előterjesztés)
Előadó: főmérnök
Képviselő – testületi napirendben nem szereplő, csak VMB - i anyag:
6. Előterjesztés Deák Ferenc utca – Jókai sor forgalmi rendjének felülvizsgálatával
kapcsolatosan + melléklet
Előadó: főmérnök
7. Előterjesztést „Otthon Melege Program” támogatásáról
Előadó: PGB elnöke
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8. Előterjesztés Vörös Aventurin Bt kérelméről
Előadó: gazdasági irodavezető
9. Előterjesztés Szilfákalja szervizút kétirányúsításáról
Előadó: főmérnök
10. Egyebek
Napirendek megtárgyalása:
1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt 2015. évi üzleti tervéről
2/2015. (I.28.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
elfogadásra javasolja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hungarospa Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt 2015 évi átdolgozott Üzleti
tervét, üzletágankénti részletes megbontásban, a soron következő ülésen, a
cégátvilágításról készült anyag megismerése után újra tárgyalja.
Felelős
Határidő

: Czeglédi Gyula vezérigazgató
: folyamatos

2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2015. évi üzleti
tervéről
3/2015. (I.28.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
elfogadásra javasolja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2015 évi átdolgozott Üzleti tervét a
soron következő ülésén, a cégátvilágításról készült anyag megismerése után újra tárgyalja.
Az Üzleti tervnek részletesebben kell bemutatnia a tervezett évi marketing aktivitásokat,
a hozzá kapcsolódó szöveges mellékletnek pedig a nyomonkövethetőséget, az elvégzett
munka egymásra épülését kell tükröznie.
Felelős
Határidő

: Kabály Zsolt ügyvezető
: folyamatos

3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt 2015. évi üzleti tervéről
4/2015. (I.28.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
elfogadásra javasolja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt 2015 évi átdolgozott, egységes szerkezetű
Üzleti tervét a soron következő ülésén, a cégátvilágításról készült anyag megismerése
után újra tárgyalja.
Felelős
Határidő

: Nyéki István vezérigazgató
: folyamatos
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4. Javaslat a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012.(III.22.) önk.i rendelet
módosítására
5/2015. (I.28.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
elfogadásra javasolja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 12/A.§. Díjfizetés alóli kedvezmény körét az alábbiakkal egészítse ki: „minden
olyan személyszállító gépjármű, amely tulajdonosa a súlyadót Hajdúszoboszló Város
Önkormányzatának fizeti, városunkban ingyen parkolhat.”:
eredeti rendelettervezet:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (…….) önkormányzati rendelete
a fizető parkolásról szóló 5/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében,
valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási,
Szociális, Ügyrendi Bizottságának véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet
alkotja a fizető parkolókról szóló 5/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosítása tárgyában:
1. §
A Rendelet 1. § (6) bekezdésében a „Városfejlesztési, Műszaki Bizottság” szövegrész
helyébe „Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság” szövegrész kerül.
2. §
A Rendelet 5. §-ában a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság megnevezés Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság megnevezéssé változik.
3. §
(1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„,mely alól a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság indokolt esetben felmentést adhat.”
(2) A Rendelet 6. § (5) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„,kivéve, ha a fizető parkoló rendezvény helyszínéül szolgál.”
4. §
A Rendelet 7. §-a az alábbira változik:
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„A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje minden nap 8:00 – 18:00 óra között, a
Gyógyfürdő parkolók (Gyógyfürdő előtti (termál bejárata előtti), Szent István park
(gyermekjátszótér melletti) és a Mátyás király sétány parkolók) esetén 7:00 – 18:00 óra
között.”
5. §
(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbira változik:
„A parkolásért fizetendő várakozási díjak, bérletek (együttesen a továbbiakban: parkolási
díjak) mértékét az üzemeltető javaslatára Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete állapítja meg.”
(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdése az alábbira változik:
„A parkolási díjövezetek és díjak mértékét jelen rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.”
6. §
A Rendelet 9. § (1) bekezdésének szövegéből az „előre fizetős parkolókártya
egyenlegéből” szövegrész törlésre kerül.
7. §
(1) A Rendelet 10. § (3) bekezdésében a „bérleten feltüntetett” szövegrész helyébe a
„megváltáskor hozzá rendelt” szövegrész kerül.
(2) A Rendelet 10. § (4) bekezdésében a „vagy bérletet” szövegrész törlésre kerül.
(3) A Rendelet 10. § (6) bekezdésének második és harmadik mondatának helyébe az
alábbi szövegrész kerül:
„A negyedéves bérlet érvényessége a váltás napját követő 3 hónapig, míg az éves bérlet a
váltást napját követő 1 évig tart.”
(4) A Rendelet 10. § (7) bekezdése az alábbira változik:
„A bérleteket, beleértve a kedvezményes bérleteket is, a parkoló rendszer üzemeltetője
forgalmi rendszámra szólóan sorszámmal látja el és tartja nyilván.”
8. §
A Rendelet 11. § (1) bekezdésének c./ és d./ pontjainak helyébe az alábbi szövegrész
változik:
„c.) a várakozásra jogosító jegy, bérlet, igazolvány vagy mozgáskorlátozott igazolvány a
járműben nem volt látható és ellenőrizhető helyen elhelyezve
várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni.”
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9. §
A Rendelet 12. § d./ pontja az „elhelyezi” szövegrész után kiegészül az „úgy, hogy azon
az érvényességi idő jól látható legyen,” szövegrésszel.
10. §
A Rendelet a 12. §-t követően az alábbi 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. §
Díjfizetés alóli kedvezmény
(1)
Szeptember 1. és május 31. között minden fizető parkolóban, míg június 1. és
augusztus 31. között a Gyógyfürdő termál bejárata előtti, a Mátyás király sétány, illetve a
József Attila utca I. (Fesztivál tér előtti) fizető parkolók kivételével minden más fizető
parkolóban a 12. §-ban foglalt rendelkezéseken túl díjmentesen várakozhat
személyszállító gépjárműjével – ide nem értve az autóbuszt - az az üzemben tartó
magánszemély, aki Hajdúszoboszlón - a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartás szerint –
lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik és Hajdúszoboszló Város
Önkormányzata irányában nem áll fenn 30 napot meghaladóan – végrehajtható gépjárműadó hátraléka.
(2)
Az (1) bekezdésben foglalt díjkedvezmény igénybe vételéhez üzemben tartónak
kérelmeznie kell a fizető parkolók üzemeltetőjétől a gépjármű nyilvántartásba vételét. A
regisztrációs kérelmet írásban (papír alapon) a fizető parkolók üzemeltetőjéhez címzett
levélben vagy a fizető parkolók üzemeltetőjének honlapján (elektronikus úton) kell
benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a gépjármű forgalmi engedélyének papíralapú
vagy digitalizált (scannelt) másolatát.
(3)
A díjkedvezmény igénybe vételének legkorábbi időpontja a fizető parkolók
üzemeltetőjének regisztrációs kérelem befogadásáról megküldött papíralapú vagy
elektronikus formátumú visszaigazolása.
(4)

A díjkedvezmény megszűnik, ha az üzemben tartó magánszemély

a./ megszünteti Hajdúszoboszlón lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási helyét,
b./ gépjárműre vonatkozó üzemben tartói joga megszűnik,
c./ gépjárműve közúti forgalomban való részvétele lehetetlenné válik,
d./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzata irányában 30 napot meghaladóan –
végrehajtható - gépjárműadó hátraléka keletkezik.
(5)
Minden díjkedvezményt érintő változást a változás bekövetkezésétől számított 15
napon belül üzemben tartó köteles bejelenteni a fizető parkolók üzemeltetője irányában.
(6)
A díjkedvezmény a fizető parkolók üzemeltetője által szüneteltetésre kerül, ha az
üzemben tartó a 11. §-ban előírt pótdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget a pótdíj
kiszabásától számított 15 napon belül. A pótdíjtartozás megfizetésével a szüneteltetés
feloldásra kerül.”
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11. §
Jelen rendelet 1. számú melléklete a Rendelet 1. számú melléklete helyébe lép.
12. §
Jelen rendelet 2. számú melléklete a Rendelet 2. számú melléklete helyébe lép.
13. §
Jelen rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba.
Dr. Sóvágó László
polgármester

Dr. Vincze Ferenc
jegyző

5. Javaslat a közterület - használat, közterület - hasznosítás helyi szabályairól
szóló 5/2009.(II.26.).sz. önkormányzati rendelet módosításáról
6/2015. (I.28.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
elfogadásra javasolja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a rendelettervezet 1.§. f pontjának "az érintett bizottságok egyetértése szükséges
a hozzájárulás kiadásához." mondatrész elhagyásával elfogadásra javasolja a
rendelettervezetet:
eredeti rendelet tervezet:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (…..) önkormányzati rendelete
a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Hajdúszoboszló
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjaiban, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva - az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottságának egyetértésével - a
közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.26.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása tárgyában az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 4.§ (3) bekezdésének szövege az alábbira módosul:
„A tulajdonosi hozzájárulást a (2) bekezdés a) pont esetében a képviselő-testület, a c), d)
e) és f) pontok esetében a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság adja ki. Az f) pont
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esetében a rendezvény jellegétől függően az érintett bizottságok (Kulturális, Sport,
Nevelési vagy a Turisztikai) egyetértése szükséges a hozzájárulás kiadásához.
2. §
A Rendelet 9. § (2) és (3) bekezdései hatályukat vesztik.
3. §
A Rendelet 10. § (6) bekezdésének szövege az alábbira módosul:
„Közterületi fizető parkolók kizárólagos vagy rendeltetéstől eltérő használata a fizető
parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet alapján történik. A
rendelet hatálya alá tartozó közterületi parkolók rendeltetéstől eltérő használata esetén a
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t tájékoztatni szükséges az
igénybevétel területének mértékéről és tartamáról.”
4. §
A Rendelet 14. § (3) bekezdésének szövege az alábbira módosul:
„Közterület-használati engedély iránti kérelmet formanyomtatványon is be lehet nyújtani.
A formanyomtatvány átvehető a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal illetékes
szakirodáinál vagy letölthető a www.hajduszoboszlo.eu weboldalról.”
5. §
A Rendelet 17. § (4) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A közterület-használati díj beszedéséről és kezeléséről a Hajdúszoboszlói Polgármesteri
Hivatal gondoskodik.”
6. §
A Rendeletben a „Városfejlesztési, Műszaki Bizottság” helyett a „Városfejlesztési,
Mezőgazdasági Bizottság”, a „Kulturális és Sport Bizottság” helyett a „Kulturális, Sport,
Nevelési Bizottság” a „Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.” helyett a
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.” értendő.
Záró rendelkezések
7. §
Jelen rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba, de a folyamatban lévő ügyekre és a
már megkötött szerződésekre is alkalmazni szükséges.
/: Dr. Sóvágó László:/
polgármester
AZONOSÍTÓ: ME 21-01/B02
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6. Előterjesztés Deák Ferenc utca Jókai sor forgalmi rend felülvizsgálatáról
7/2015. (I.28.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a
Hajdúszoboszló, Deák Ferenc utca forgalmi rendjét kétirányúvá változtatta, egyben
megszüntette az utca bal oldalán lévő parkolóhelyeket és megtiltotta a parkolást.
A forgalmi rend módosítással kapcsolatosan a VMB további 1 db "Zsákutca" táblát
helyez ki a Budai - Nagy Antal utca - Deák Ferenc utca kereszteződésében. A VMB jelen
döntésében nem változtatja a Jókai sor forgalmi rendjét.
A KRESZ táblákat érintő le- és felszerelés munkálatait a 2015. évi városi költségvetés
belterületi útfenntartás kerete terhére tervezni szükséges.
Felelős
Határidő

: jegyző
: 2015. április 30.
7. Előterjesztés „Otthon Melege Program” támogatásáról

8/2015. (I.28.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
elfogadásra javasolja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő –
testülete támogassa a lakossági energetikai pályázatok segítését, az Önerő- Alap
működtetéséhez szükséges forrásokat, a 2015. évi költségvetés készítésénél figyelembe
veszi.
A pályázatok koordinálásával a PGB elnökét bízza meg.
Határidő
: azonnal
Felelős : Marosi György Csongor PGB elnök
8. Előterjesztés Vörös Aventurin Bt kérelméről
9/2015. (I.28.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
hozzájárul a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6821/3 hrsz-ú
Soproni temető Kiss Pál utca végében lévő 15 x 30 m (450 m2) nagyságú terület
haszonkölcsönbe adásához a Vörös Aventurin Bt. részére gépkocsi parkolása céljából.
Haszonkölcsönbe adó az ingatlanrészért bérleti díjat nem számol fel. Haszonkölcsönbe
vevő vállalja a terület karbantartását, a fű rendszeres kaszálását, a szemétlerakás
megakadályozását. A haszonkölcsönbe adás időtartama határozatlan idejű, azzal a
kikötéssel, hogy amennyiben az ingatlant Haszonkölcsönbe adó más célra kívánja
hasznosítani, úgy 30 napos felmondással élhet.
Határidő
Felelős

: 2015. február 28.
: jegyző
9. Előterjesztés Szilfákalja szervízút kétirányúsításáról

10/2015. (I.28.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága
támogatja a Szilfákalja 12. és 14a-b lépcsőház közötti szervízút kétirányú forgalmú úttá
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tételét, és kéri a forgalmi rend változás során fölöslegessé vált közúti jelzőtáblák
beszedését, valamint a Szilfákalja csomópontban 1 db „Állj! Elsőbbségadás kötelező”
jelzőtábla kihelyezését, és az útburkolati jelek felfestését. A forgalmi rend kialakításához
szükséges pénzügyi forrást a 2015. évi városi költségvetés városüzemeltetési táblázat
belterületi útfenntartás kerete terhére biztosítja.
Határidő
Felelős

: 2015. április 30.
: Jegyző

K.m.f.
Orosz János sk.
bizottság alelnöke

Kállai István sk.
bizottság elnöke

A kivonat hiteléül:
Hajdúszoboszló, 2015. január 28.
Molnár Edit leíró
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