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Jegyzőkönyv 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
 

Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 2014. 09. 30 - án 1400 órakor kezdődő 

üléséről 
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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, Ugrai József, Tóth Lajos, Radácsi Gusztáv 

 

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

főmérnök, Szilágyi Attila közszolgáltatás – szervező, Nyéki István – VGNZRt 

vezérigazgató  

   

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Edit 

 

A Harsányi István a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Az aláírt jelenléti ív 

alapján megállapítja, hogy a VMB (hét bizottsági tagból négy tag van jelen az ülésen) 

határozatképes.  

A VMB jegyzőkönyvének aláírására felkéri Ugrai József bizottsági tagot, aki a felkérést 

elfogadta. Kéri a VMB tagjait, hogy szavazzanak a napirendi javaslatok megtárgyalásáról. 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a kiküldött meghívóhoz képest egy új anyag érkezett, 

melynek címe: „Előterjesztés a Balatonboglári üdülő felújítási munkáiról” javasolja, hogy 

a bizottság vegye fel a napirendek közé az előterjesztést.  

Aki az így módosított napirendi javaslattal egyet ért, az kézfeltartással jelezze. 4 igen 

szavazat mellett (Harsányi István, Ugrai József, Tóth Lajos, Radácsi Gusztáv) a 

napirendeket elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

93/2014. (IX.30.) VMB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága a 

2014. szeptember 30 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

 

1. Előterjesztés digitális külterületi térkép beszerzéséhez fedezet biztosítására 

Előadó: jegyző 

 

2. Előterjesztés a Balatonboglári üdülő felújítási munkáiról 

Előadó: főmérnök 

 

3. Egyebek 

 

Napirendek megtárgyalása: 

 

1. Előterjesztés digitális külterületi térkép beszerzéséhez fedezet biztosítására 

 

Dr. Sléder Tamás/aljegyző: A HÉSZ felülvizsgálatára volt egy tervezet összeg 

meghatározva a városi költségvetésben, a közbeszerzési eljárás során kiderült, hogy ez a 

megállapított összeg nem lesz elég, ezért van szükség az átcsoportosításra.  

Természetesen a külterületi térképek elkészítésére is szükség van a HÉSZ elkészítéséhez, 

ezért javasolja az előterjesztés határozati javaslatának támogatását. 

Ugrai József/bizottsági tag: A nádudvari szemétlerakó üzemeltetés költségvetési sorról 

lenne átcsoportosítva a hiányzó pénz, kérdése, hogy a megmaradt bevétel elég lesz e a 

költségek finanszírozására?  

Nyéki István /VG NZRt vezérigazgató: A Nádudvarról érkező számlát az 

önkormányzatnak kell kifizetnie, így a bevételek, megtakarítások is nála jelentkeznek.    
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A rendelkezésre álló pénz egyébként elég lesz, mert csökken az átszállított hulladék 

mennyisége. A csökkenés egyik oka a pl a szelektív hulladékgyűjtés (2014 év adatait a 

bázis 2013 év, 31 begyűjtő szigetével számolva adták le a szerződéskötéskor) és a zsákos 

begyűjtések.  

Megjegyzi, hogy 2014 júliusában már elérték a szelektíven gyűjtött hulladékok 2013 évi 

teljes mennyiségét (papírban és műanyagban) és szerződés módosítást kellett 

kezdeményezni az átvevővel.  

Ugyanakkor 2014 – ben több szálloda is csatlakozott a szelektív gyűjtési programhoz és 

kötött a VGNZrt – vel szerződést a hulladék elszállítására. A begyűjtött szelektív 

hulladékot Debrecenbe, egy erre szakosodott céghez továbbítják (P.M.R Kft)  

Az átvétel során a P.M.R Kft megadott ártarifa alapján fizet a VGNZRt-nek, így az 

átszállítás költségét is beszámítva, az állami „támogatással” együtt nullára jön ki a 

tevékenység. Ezzel szemben ha Nádudvarra lenne az átszállítás akkor cca 13.000 Ft/t 

többlet költséget jelentene minden alkalommal a lerakás  

(6.000 Ft/t lerakási illeték + 7.000 Ft/t lerakási díj) és itt 100 tonnákról beszélünk pl: a pet 

palackok esetében! 

Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: A zsákos hulladékgyűjtés bevezetése előtt már jól 

látható volt a hulladékmennyiség fokozatos csökkenése.  

Jelenleg 8.700 t körül mozog, míg három évvel ezelőtt közel 10.000 t volt. 

Ugrai József/bizottsági tag: A közterületi zöld hulladékkal mi fog történni? 

Nyéki István /VG NZRt vezérigazgató: Az átrakóra 2 m3 – ig díjmentesen kiszállíthatják 

a zöldhulladékot a lakosok. Más városokban zöldhulladék zsákok kihelyezésére is 

lehetőség van (1 zsák 68 Ft), az ezzel kapcsolatos vezetői egyeztetések folyamatban 

vannak. Át kell gondolni ezen az egyeztetésen pl: a begyűjtés rendjét, a begyűjtés módját. 

Jogszabályi előírás ugyanis a zöld hulladék begyűjtésére vonatkozóan nincs.  

Javaslata, hogy a következő bizottság tárgyalja meg a zöldhulladék beszállításával 

kapcsolatos teendőket és pénzt biztosítva a feladat mellé, mint tulajdonos rendelkezzen a 

feladat elvégzéséről. 

Harsányi István/bizottsági elnök: Gazdaságos és célszerű lenne a zöldhulladék begyűjtése. 

A papírt és műanyagot gyűjtő zsákok többszöri felhasználásúak? 

Nyéki István /VG NZRt vezérigazgató: Már nem, mindenki új zsákot kap. 

Harsányi István/bizottsági elnök: Aki támogatja az előterjesztést, az kézfeltartással 

jelezze. 

 

A VMB 4 igen szavazattal (Harsányi István, Ugrai József, Tóth Lajos, Radácsi 

Gusztáv), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

94/2014. (IX.30.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési, 

Műszaki Bizottsága támogatja, hogy bruttó 2.518.626,-Ft összeg a 2014. évi városi 

költségvetés városüzemeltetési táblázat (9.sz. melléklet) „szemétlerakó üzemeltetés 

(Nádudvar)” költségvetési sor megtakarításából a „HÉSZ készítése főépítészi 

feladatokkal” megnevezésű sorra átcsoportosításra kerüljön. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős : Jegyző 

              Polgármester 
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2. Előterjesztés a Balatonboglári üdülő felújítási munkáiról 

 

Szilágyi Attila /közszolgáltatás – szervező: Baleset és életveszélyes problémák merültek 

fel, a Balatonboglári önkormányzati üdülő működése során pl: a kémény szerkezete 

meggyengült és egyéb műszaki hiányosságok (a hő szigetelés hiánya), épületgépészeti 

gondok (fürdőszoba felújítása) megoldására készült az előterjesztés.  A munkálatokhoz 

szükséges pénzügyi fedezetet a 2014 évi intézmény felújítási keret terhére kívánják 

biztosítani.  

Radácsi Gusztáv/bizottsági tag: A helyreállítást az üdülő bevételéből is finanszírozhatná 

az önkormányzat! 

Dr. Sléder Tamás/aljegyző: Vannak költségei is az üdülő fenntartásának ill. a dolgozók 

jelentős kedvezménnyel vehetik igénybe nyaraláskor. 

Tóth Lajos/bizottsági tag: Nagyon színpatikus számára a hajdúszoboszlói vállalkozó 

alkalmazása, de lehet, hogy egy balatonboglári vállalkozó kedvezőbb árajánlatot adott 

volna.  

Szilágyi Attila /közszolgáltatás – szervező: Történt helyi vállalkozó megkeresése is, de a 

megbeszélt időben nem jelent meg a helyszínen és azóta sem reagál a keresésre.  

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

jelezze: 

 

A VMB 3 igen szavazattal (Harsányi István, Ugrai József, Tóth Lajos), 1 

ellenszavazattal (Radácsi Gusztáv), tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

95/2014. (IX.30.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja a Balatonboglári üdülő épület felújítási munkáit bruttó 761.750,- Ft 

értékben a 2014. évi intézmény-felújítási keret terhére.  

 

Határidő : 2014. november 10. 

Felelős  :  Jegyző 

 

3. Egyebek 

 

Nyéki István /VG NZRt vezérigazgató: A Rákóczi utca elején lévő Aprónép Óvoda 

vezetője jelezte, hogy esős időben a szennyvízcsatorna rendszeresen, a szintkülönbségből 

adódóan kiönt. A problémát növeli még, hogy a teljes épület csapadékvize is ide folyik. A 

megoldás az, hogy a szennyvízrendszert mentesíteni kell a csapadékvíztől, erre szak 

vállalkozótól beérkezett árajánlat szerint 1.020.000 Ft nettó árat kellene költeni. Az ár 

magába foglalja az épületek csapadékvizének bekötését, az óvoda udvarának víznyelővel 

való ellátását és az egészet kivezetnék a Köselybe ill. az épületfalon levezetik a csatornát, 

a járdák átvágásával. Kéri a tisztelt bizottságot, hogy a 2014 évi intézmény felújítási keret 

terhére a pénzösszeget biztosítani szíveskedjen.  

Harsányi István/bizottsági elnök: Intézményvezető már a tavaszi bejáráskor is jelezte a 

problémát, a VMB értesült a gondokról. Akkor a szűkös költségvetési keret miatt nem 

támogatták a kérelmet, de látva a pénzmaradványt úgy ítéli meg, hogy a megvalósulásnak 

nincs akadálya. Aki támogatja, hogy az Aprónép Óvoda szennyvízelvezetési problémáit a 

2014 évi intézmény felújítási keret terhére cca. 1.300. 000 Ft bruttó értékben a VMB 

biztosítsa, az kézfeltartással jelezze:  
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A VMB 4 igen szavazattal (Harsányi István, Ugrai József, Tóth Lajos, Radácsi 

Gusztáv), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

96/2014. (IX.30.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja az Aprónép Óvoda (Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 21) szennyvízelvezetési 

problémáinak megoldását a 2014 évi intézmény felújítási keret terhére cca. 

1.300.000 Ft (bruttó) összegben.  

 

Határidő : azonnal 

Felelős  :  Jegyző 

 

Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: A közvilágítás üzemeltetése zökkenőmentes lesz e az 

október 2 – i átállás kapcsán? 

Nyéki István /VG NZRt vezérigazgató: Igen, zökkenőmentes lesz. Van villanyszerelő, 

érkezik az autó, megvásárolják a szükséges szerszámokat, a működéshez szükséges 

engedélyek megvannak. Amennyiben bármilyen probléma felmerül az átmeneti időben, 

egy vállalkozóval a megállapodást megkötötték, hogy kisegítse a kezdeti nehézségeket. 

Az ügyfélszolgálatok várják a hívásokat a Bethlen utcán és a Nyugati soron is. 

Munkaidőben mindkettőt lehet hívni, munkaidőn kívül pedig üzenetrögzítő fog üzemelni.  

Radácsi Gusztáv/bizottsági tag: A Mezei Vill rendezte a tartozását? 

Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: Jelenleg csak a közterület – használati díjjal tartozik 

az önkormányzatnak, ez közel 15 MFt. A Mezei Vill továbbra is fenntartja, hogy neki 

követelése van önkormányzatunk felé. Ez is jelentős összeg, melyet önkormányzatunk 

vitat.  

Ugari József/bizottsági tag: A 4 számú főút Kötelesi út csatlakozásában van e valami 

fejlemény? 

Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: A jobbra kis ívű kanyarodást engedélyezte a közút.  

Harsányi István a VMB elnöke/levezető elnök: Egyebekben van e valakinek még 

valamilyen közérdekű bejelenteni valója, kérdése? Nincs. Köszöni minden megjelent 

aktív közreműködését, a bizottság ülését 15.00 – kor bezárja.  

 

(a jegyzőkönyvben megtárgyalt előterjesztések a 1,2  kerültek postázásra) 

 

K.m.f. 

 

 

    Ugrai József                         Harsányi István 

            bizottsági tag      bizottság elnöke 

          

 

Molnár Edit 

 jegyzőkönyvvezető 
 


