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Ügyiratszám: HSZ/3122/2019.

Jóváhagyta: ……………………………….
Szilágyiné Pál Gyöngyi
városfejlesztési irodavezető - helyettes

Jegyzőkönyv
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának
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Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága Bizottság
(továbbiakban: VMB) 2019. február 27 - én 10.00 órakor kezdődött nyilvános együttes üléséről
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Orosz János, Marosi György Csongor,
Németi Attila Sándor, Máté Lajos, Harsányi István, Bényei Sándor, Kovács Károly
Képviselő – testület tagjai közül: Antalné Tardi Irén, Jónás Kálmán,
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal részéről: Dr. Sóvágó László, Dr. Korpos Szabolcs, Lőrincz
László, Szilágyiné Pál Gyöngyi, Dede Erika, Tokai – Kiss Gábor
Meghívottak: Tibai Irma – főszerkesztő, Mészáros Sándor – műszaki ellenőr
Jegyzőkönyvvezető: Molnár Edit
Orosz János/VMB elnök: Köszönti a Bizottság tagjait, a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy a
Bizottság határozatképes, a 9 bizottsági tag közül, 7 tag van jelen az ülésen. Majoros Petronella és
Árva Gergő bizottsági tagok, jelezték távolmaradásukat. Új napirendi javaslatokról nem értesült, ezért
kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a napirendi javaslatokat elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor,
Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Bényei Sándor, Kovács Károly) ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi napirendi javaslatokat, és a következő határozatot hozta:
23/2019. (II.27.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 2019.
február 28 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg:
NAPIRENDI PONTOK:
A Képviselő - testület 2019. február 28- i ülés anyagának véleményezése:
1. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. (6.sz. Képviselő testületi napirend)
Előadó: városi főépítész
2. Előterjesztés 4439/2 hrsz-ú ingatlan rendezésére. (7.sz. Képviselő testületi napirend)
Előadó: gazdasági irodavezető
3. Előterjesztés bölcsődei férőhely fejlesztési program pályázatára. (10.sz. Képviselő testületi
napirend)
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes
4. Előterjesztés közterületek felújításáról. (12.sz. Képviselő testületi napirend)
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
5. Előterjesztés árusítóhelyek kijelöléséről. (13.sz. Képviselő testületi napirend)
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
6. Előterjesztés a Szent István parkban telepítendő pavilonok hasznosítására beérkezett
ajánlatokról. (14.sz. Képviselő testületi napirend)
Előadó: polgármester
7. Előterjesztés környezetvédelmi program 2019. évi intézkedési tervének elfogadására. (15.sz.
Képviselő testületi napirend)
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
8. Előterjesztés 2019. évi fásításról. (16.sz. Képviselő testületi napirend)
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
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Csak bizottsági anyag:
9. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatokról
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
10. Előterjesztés a 2019.évi intézmény – felújítási keret felhasználásáról
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes
Napirendi pontok megtárgyalása:
1. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről.

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztéshez kiegészítés, hozzászólás, kérdés nincs, ezért a szavazás
következik. Aki az előterjesztés határozati javaslatát a belterületbe vonási kérelemről elfogadja, az
kézfeltartással jelezze:
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor,
Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Bényei Sándor, Kovács Károly) ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta:
24/2019. (II.27.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja,
hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete belterületbe vonja a
Hajdúszoboszló 021 hrsz – ú külterületi, 0 ha 5576 m2 területű kivett, iparterület művelési ág alatti
ingatlant 7952 hrsz alatti belterületi kivett, iparterületként.
Határidő

: 2019. február 28.

Felelős

: VMB elnök
2. Előterjesztés 4439/2 hrsz-ú ingatlan rendezésére.

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztéshez kiegészítés, hozzászólás, kérdés nincs, ezért a szavazás
következik. Aki az előterjesztés határozati javaslatát a 4439/2 hrsz – ú ingatlan rendezésére elfogadja,
az kézfeltartással jelezze:
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor,
Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Bényei Sándor, Kovács Károly) ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta:
25/2019. (II.27.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja,
hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete tulajdonosi hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában lévő 4439/2 hrsz – ú
ingatlannak a vízelvezető ároktól keleti irányba eső területén Fazekas Lajos kaszálás, és legeltetés
céljából használja. A használati idő határozatlan időtartamú 30 napos felmondási idő kikötése
mellett azzal, hogy Használatba vevő köteles a területet rendszeresen lekaszálni és a területet
gondozni, karbantartani.
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A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.
Határidő

: 2019. február 28.

Felelős

: VMB elnök
3. Előterjesztés bölcsődei férőhely fejlesztési program pályázatára.

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztéshez kiegészítés, hozzászólás, kérdés nincs, ezért a szavazás
következik. Aki az előterjesztés határozati javaslatát a bölcsődei férőhely fejlesztési program
pályázatára elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor,
Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Bényei Sándor, Kovács Károly) ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta:
25/2019. (II.27.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja,
hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete tulajdonosi hozzájárulását:
I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Pénzügyminisztérium
által a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018 (III.27.) kormányhatározat 3. pontja
alapján kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” pályázati felhívásban részletezett pályázat benyújtását
az alábbi címmel:
„Bölcsődei fejlesztési program - Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Aprócska Bölcsődei
Tagintézményének létrehozása”
Ezzel egyidejűleg a pályázat benyújtásához, a Hajdúszoboszló Gyermeksziget Bölcsőde új
telephelyén bölcsődei gondozási egység létesítéséhez (2 db csoportszoba 1x 12, és 1x14 férőhelyes
kiszolgáló helyiségeivel) a Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 70. szám alatti, 5998 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú, beépítetlen ingatlant biztosítja.
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bölcsődei fejlesztési program”on belül új telephelyen, 26 férőhelyes bölcsődei gondozási egység megvalósítását a pályázat
keretében az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A projekt összes bekerülési költsége

:

bruttó 244.705.882,-Ft

A projekt támogatási igénye

:

bruttó 208.000.000,-Ft

A projekt megvalósításához szükséges saját forrás

:

bruttó 36.705.882.-Ft

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt megvalósításhoz szükséges
saját forrást a város 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(I.24.) számú önkormányzati rendelet
általános tartalék kerete terhére biztosítja.
III. A projekt megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:

-

Kiviteli tervek elkészítése
Közbeszerzés, beszerzések lebonyolítása
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-

Építési munkák megkezdése
Építési munkák befejezése
Engedélyek beszerzése
Projekt zárása

Határidő

: 2019. február 28.

Felelős

: VMB elnök

:
:
:
:

2020.03.01.
2020.12.31.
2021.02.28.
2021.05.31.

4. Előterjesztés közterületek felújításáról.

Kovács Károly/VMB tag: A Csipkés dűlő felújítása szerepel az anyagban, de az Ádám dűlő felújítása is
indokolt lenne, mert az út állapota tavalyhoz képest tovább romlott. Nem tudja támogatni a
határozati javaslatot akkor, ha az Ádám dűlő legalább egy szakasza (sorompótól és a Kötelesi útig)
nem kerül be az anyagba. Ezt az utat nagyon sokan használják, hiszen az egész Kötelesi határrész,
csak ezen az úton közelíthető meg.
Szilágyiné Pál Gyöngyi/városfejlesztési – irodavezető helyettes: Többször megtekintették a helyszínt.
Az Ádám dűlő megfelelő útalappal történő helyreállítása jelentős költségeket emésztene fel. A
jelenleg is emelkedő árak mellett így is valószínű, hogy a tervekhez képest, kevesebb beruházást tud
az Önkormányzat megvalósítani.
Orosz János/VMB elnök: Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs, a szavazás következik. Aki a
határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor,
Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Bényei Sándor) ellenszavazat nélkül 1
tartózkodással (Kovács Károly) nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő
határozatot hozta:
26/2019. (II.27.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja,
hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2019. évi városi
költségvetésben a közterületek felújítása, illetve a hátrányos helyeztű városrészek felzárkóztatása
alapon rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére támogatja az előterjesztés 1. sz. mellékletében
foglalt felújítási munkálatok elvégzését.
Utasítja a Jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a
polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő

: 2019. február 28.

Felelős

: VMB elnök

5. Előterjesztés árusítóhelyek kijelöléséről.
Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztéshez kiegészítés, hozzászólás, kérdés nincs, ezért a szavazás
következik. Aki az előterjesztés határozati javaslatát elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
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A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor,
Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Bényei Sándor, Kovács Károly) ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta:
27/2019. (II.27.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja,
hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete támogassa:
1./ A József Attila utca – csónakázó tó melletti területen ideiglenes árusítóhelyek kialakítását,
2019. évi hasznosításukra az előterjesztés mellékleteként csatolt pályázati felhívás közzé tételét.
2./ A Gábor Áron utcán meglévő 5 db elárusító pavilonból 2 db áthelyezését a Fürdő utcára, a
sétány melletti zöld területre hasznosítás céljából. Támogatja 2019. évben az előterjesztés
mellékleteként csatolt pályázati felhívás közzé tételét.
Határidő

: 2019. február 28.

Felelős

: VMB elnök
6. Előterjesztés a Szent István parkban telepítendő pavilonok hasznosítására beérkezett
ajánlatokról.

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztéshez kiegészítés, hozzászólás, kérdés nincs, ezért a szavazás
következik. Aki az előterjesztés határozati javaslatát elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor,
Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Bényei Sándor, Kovács Károly) ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta:
28/2019. (II.27.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja,
hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete támogassa a Szent István
parkban telepítendő 2 db pavilon használati jogát pályázata alapján a Búzavirág-94 Kft. (1037
Budapest, Bécsi út 85.) számára biztosítja az alábbi bérleti díjak (pavilononként) elfogadásával.
2019.06.01. – 2019.08.31

3.500.000,-Ft

2020.01.01. – 2020.12.31.

5.000.000,-Ft

2021.01.01. – 2021.12.31.

5.000.000,-Ft

2022.01.01. – 2022.12.31.

5.000.000,-Ft

2023.01.01. – 2023.12.31.

5.000.000,-Ft

2024.01.01. – 2024.12.31.

5.000.000,-Ft

Utasítja a jegyzőt a pavilonok használatba adásával kapcsolatosan szükséges intézkedések
megtételére, a polgármestert felhatalmazza a szerződések aláírására.
Határidő

: 2019. február 28.

Felelős

: VMB elnök
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7. Előterjesztés környezetvédelmi program 2019. évi intézkedési tervének elfogadására.
Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztéshez kiegészítés, hozzászólás, kérdés nincs, ezért a szavazás
következik. Aki az előterjesztés határozati javaslatát elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor,
Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Bényei Sándor, Kovács Károly) ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta:
29/2019. (II.27.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja,
hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete támogassa az Önkormányzat
2015-2020. évekre szóló Környezetvédelmi Program végrehajtását szolgáló, 2019. évi intézkedési
tervét az alábbiak szerint:
2019. évi intézkedési terv a környezetvédelmi
program végrehajtására
1. Környezetvédelmi alap, talajvíz mintavételek
3.500.000,- Ft /saját forrás/
Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes
2. Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, belvízmentesítés
30.000.000,- Ft /saját forrás/
Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes
3. Önkormányzati erdők művelési feladatai
4.500.000,- Ft /saját forrás/
Felelős: Jegyző
4. Köztisztaság, síktalanítás
56.257.000,- Ft /saját forrás/
Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes
5. Korszerű állati hulladékkezelő telep üzemeltetése
20.000.000,- Ft /saját forrás/
Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes
6. Illegális hulladéklerakók felszámolása
1.500.000,- Ft /saját forrás/
Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes
7. Allergén növények kaszálása
3.500.000,- Ft /saját forrás/

AZONOSÍTÓ: ME 21-01/B02

ÉRVÉNYES: 2006. 11. 01. NAPJÁTÓL

8
Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes
8. Kényszerkaszálás közterületen
600.000,- Ft /saját forrás/
Felelős: igazgatási irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes
9. Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növények irtása, síktalanítás
3.000.000,- Ft /saját forrás/
Felelős: gazdasági irodavezető
10. Szúnyog-, és rágcsálóirtás, növényvédelem
12.500.000,- Ft /saját forrás/
Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes
11. Zöldterületek fenntartása
- Parkfenntartás
73.000.000,- Ft /saját forrás/
- Fakivágás
4.300.000,- Ft /saját forrás/
- Falevél elszállítás
2.100.000,- Ft /saját forrás/
Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes
12. „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” – TOP.3.1.1-15 pályázat megvalósítása
461.736.810,- Ft /Támogatás és saját forrás/
Felelős: Jegyző, városfejlesztési irodavezető-helyettes
13. „Arany kapu óvoda energetikai pályázata” – TOP-3.2.1-15 pályázat megvalósítása
103.756.000,- Ft /támogatás és saját forrás/
Felelős: Jegyző
14. Ivóvíz közműberuházás
2.000.000,- Ft /saját forrás/
Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes
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15. Szennyvíz közműberuházás
6.350.000.-Ft /saját forrás/
Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes
16. Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható
támogatás elnyerésére kiírt pályázat – víztorony felújítása
83.597.750,-Ft /Támogatás és saját forrás/
Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes
17. Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázat – víz-,
szennyvíz szivattyúk beszerzése
15.240.000,-Ft /Támogatás és saját forrás/
Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes
18. Szováti úti kerékpárút építés
15.000.000,- Ft /saját forrás/
Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes
19. Óvodakonyha infrastrukturális fejlesztése pályázat
90.700.000,-Ft /Támogatás és saját forrás/
Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Programban
szereplő további feladatokat pályázatok útján kívánja megvalósítani, utasítja a Jegyzőt a további
pályázati lehetőségek figyelésére.
Határidő

: 2019. február 28.

Felelős

: VMB elnök
8. Előterjesztés 2019. évi fásításról.

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztéshez kiegészítés, hozzászólás, kérdés nincs, ezért a szavazás
következik. Aki az előterjesztés határozati javaslatát elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor,
Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Bényei Sándor, Kovács Károly) ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta:
30/2019. (II.27.) VMB határozat:

AZONOSÍTÓ: ME 21-01/B02

ÉRVÉNYES: 2006. 11. 01. NAPJÁTÓL

10
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja,
hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 2019. évben az 1. sz.
mellékletben megjelölt helyszíneken feltüntetett darabszámú és típusú fák telepítését támogatja,
karózva, dréncsövezve, 2 éves utógondozással, garancia nélkül.
A fák beszerzésével és telepítésével a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t bízza
meg.
Határidő

: 2019. február 28.

Felelős

: VMB elnök
9. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatokról

Orosz János/VMB elnök: Az előterjesztéshez kiegészítés, hozzászólás, kérdés nincs, ezért a szavazás
következik. Aki az előterjesztés határozati javaslatát elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor,
Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Bényei Sándor, Kovács Károly) ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta:
30/2019. (II.27.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja
-

a Bessenyei utca jobb oldalán a várakozás megtiltását, és 1 db „Várakozni tilos” jelzőtábla
kihelyezését;
a Csanády tér alárendelését az Isonzó utca – Szurmai utca útszakasznak, a Csanády téri
útszakaszra „Elsőbbségadás kötelez” jelzőtábla kihelyezésével és az útburkolaton felállási
vonal felfestésével.

A jelzőtáblák és forgalomtechnikai eszköz kihelyezéséhez szükséges pénzügyi forrást a városi
költségvetés, városüzemeltetési tábla (9. sz. melléklet) „Belterületi utak fenntartása” megnevezésű
pénzügyi keret terhére biztosítja.
Határidő

: 2019. március 31.

Felelős

: Jegyző, VG NZrt. - vezérigazgató

Szilágyiné Pál Gyöngyi/városfejlesztési – irodavezető helyettes: A Fürdő utcai beruházás miatt
januárban megszavazott forgalomtechnikai változás 2019. május 1-től lép életbe. Több körülmény
szól azonban a mellett, hogy a hatálybalépés már mostantól történjen meg. Ilyen körülmény a
közlekedési szabály változások lakosok általi megismertetése és a közlekedési szabályok megszokása,
a Dotto jelezte, hogy már március 15-től szeretné megkezdeni az üzemeltetést. Internetes
fórumokon több helyen félreértelmezték a forgalmi rendet a Sport utca és csomópont közötti
szakaszon, az a végleges forgalmi rend bevezetésével is kétirányú lesz.
Ezért kéri, hogy a hatálybalépés előrehozataláról szavazzon a Bizottság.
A parkolási rend változásával javasolja továbbá, hogy az un. „Vakparkolóból”, mindkét irányból ki
lehessen hajtani, amennyiben a forgalomtechnikai vizsgálatok ezt nem zárják ki.
Kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy szavazzon a „Vakparkolóból” való kétirányú kihajtásról.
Orosz János/VMB elnök: Kéri a Bizottságot, hogy amennyiben egyetért azzal, hogy a korábban
elfogadott forgalomtechnikai változás napjainktól lépjen hatályba, az kézfeltartással jelezze:
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A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor,
Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Bényei Sándor, Kovács Károly) ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta:
31/2019. (II.27.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja,
hogy a Fürdő utca újonnan kialakított forgalmi rendjének szabályozása 2019. május 1 előtt, már a
beruházás elkezdése idejétől kezdődően lépjen hatályba.
Határidő

: folyamatos

Felelős

: Jegyző, VG NZrt. - vezérigazgató

Orosz János/VMB elnök: Kéri a Bizottságot, hogy amennyiben egyetért azzal, hogy a vakparkolóból
mindkét irányból ki lehessen hajtani, az kézfeltartással jelezze:
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor,
Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Bényei Sándor, Kovács Károly) ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát, és a következő határozatot hozta:
32/2019. (II.27.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja,
hogy a régi négyes számú főútról korlátozottan megközelíthető un. „Vakparkoló” – ból,
amennyiben a forgalomtechnikai vizsgálatok ezt lehetővé teszik, a balra nagyívű kanyarodás
minden irányból biztosított legyen.
Határidő

: folyamatos

Felelős

: Jegyző, VG NZrt. - vezérigazgató
10. Előterjesztés a 2019.évi intézmény – felújítási keret felhasználásáról

Marosi György Csongor/VMB tag: Kéri a VMB tagjait, hogy a szavazásnál figyeljenek arra, hogy a HSE
a leadott és feldolgozott igényét visszavonta.
Szilágyiné Pál Gyöngyi/városfejlesztési – irodavezető helyettes: A meglévő műfüves pálya
granulátummal való leszórásához támogatást nyert a város, de nincs hozzá a város költségvetésében
önerő biztosítva. Ezért kéri a bizottságot, hogy a 2019 évi intézmény – felújítási keret terhére 1,3
MFt – ot erre a célra különítsen el.
Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az elhangzott két módosítással, mely szerint a HSE kérelme
visszavonásra került ill. 1,3 MFt elkülönítésre kerül a műfüves pálya fenntartására egyetért, az
kézfeltartással jelezze:
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor,
Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Bényei Sándor, Kovács Károly) ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a HSE leadott kérelmének visszavonását és támogatja az 1,3 MFt
elkülönítését a műfüves pálya fenntartására.
Orosz János/VMB elnök: Aki az így kialakult határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze:
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor,
Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Bényei Sándor, Kovács Károly) ellenszavazat és
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tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés módosított határozati javaslatát, és a következő
határozatot hozta:
33/2019. (II.27.) VMB határozat:
1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
támogatja Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal kérelmét. A Hivatal udvarán az épületek közötti
erős-, és gyengeáramú vezetékek átépítésére bruttó 8,5 MFt összeget biztosít a 2019. évi
Intézmény-felújítási keret terhére.
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
támogatja Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelmét. A Szabadéri Színpad
üzemeltetéséhez szükséges kapuautomatika és riasztórendszer kiépítésére bruttó 821.309,-Ft
összeget biztosít a 2019. évi Intézmény-felújítási keret terhére.
3./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
támogatja a József Attila utcán meglévő nyilvános illemhely felújítását (tető felújítása, festés,
mázolás), mely munkálatok elvégzésére bruttó 2.170.693,-Ft összeget biztosít a 2019. évi
Intézmény-felújítási keret terhére.
4./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a HSE –
Hajdúszoboszlói Sportegyesület használatában lévő műfüves pálya granulátumos leszórásához,
bruttó 1,3 MFt önerőt biztosít, a 2019. évi Intézmény-felújítási keret terhére.
5./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága bruttó 5
Mft összegű tartalékot különít el a nem várt egyéb kiadásokra.
Utasítja a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő

: 2019. december 31.

Felelős

: Jegyző

Mészáros Sándor/műszaki ellenőr: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a „Hátrányos Helyzetű
Városrészek felzárkóztatása Alap” elkülönített összegéből felszabadult 2.250.000 Ft.
Ez az összeg azonban egyéb engedélyeztetési, ellenőri tevékenységekre lesz felhasználva úgy, hogy az
egyéb elkülönítetett keretösszegek nem változnak.
Orosz János/VMB elnök: Az ülést 10,25 – kor bezárja. Köszi minden megjelent munkáját.

K.m.f.

Orosz János

Marosi György Csongor

VMB elnök

VMB tag
Molnár Edit
jkv.vezető
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