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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: 19172-1/2016.  

K I V O N A T 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla, Kovács Károly, Árva Gergő) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi napirendi pontokat és a következő 

határozatot hozta: 

116/2016. (IX.07.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 

2016. október 19  - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

Napirendi pontok: 

1) Előterjesztés Bródy Sándor utcai ingatlan megvásárlásáról. (5.sz. képviselő testületi 
napirend) 

  Előadó: gazdasági irodavezető 

2) Előterjesztés energiahatékonysági közvilágítás fejlesztési projektről és megújuló 
energiatermelés önkormányzati támogatására. (7.sz. képviselő testületi napirend) 

  Előadó:  alpolgármester 

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

3) Előterjesztés partnervárosi tábla közterületen történő kihelyezésével kapcsolatosan 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

4) Előterjesztés a 2016. évi fásításról 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

5) Előterjesztés kerékpártároló elhelyezési kérelemről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

6) Városi Sportház felújításával kapcsolatos kérelem 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető – helyettes 
 

7) Bejelentések, tájékoztatások 
 

Napirendi pontok megtárgyalása: 

1) Előterjesztés Bródy Sándor utcai ingatlan megvásárlásáról 
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A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla, Kovács Károly, Árva Gergő) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

117/2016. (X.19.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy a Képviselő-testület - figyelembe véve az ingatlanforgalmi szakértői 

véleményt – felhatalmazza a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalt, hogy maximum 

25.500,- Ft/m2 vételáron megvásárolja a 2496/4 hrsz-ú ingatlant. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges iratok, valamint az 

adás-vételi szerződés aláírására. 

Határidő : 2016. október 20. 

Felelős  : elnök 

 
2) Előterjesztés energiahatékonysági közvilágítás fejlesztési projektről és megújuló 

energiatermelés önkormányzati támogatására  
 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla, Kovács Károly, Árva Gergő) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

118/2016. (X.19.) VMB határozat: 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági 
Bizottsága támogatja, hogy a Képviselő-testület megbízza a Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt-t, hogy a közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó 
egyeztetéseket, a lámpatest intelligens vezérléseinek kiegészítő funkcióit 
és egyéb lehetőségeinek feltárását, tesztszakaszok kijelölésév el és a 
világításkorszerűsítés megkezdésével, majd a tapasztalatok birtokban, az 
érintett utcák lakosainak véleményét is beépítve, tegyen végleges 
javaslatot a közvilágítás teljes korszerűsítésére.  
 

Határidő : 2016. október 20. 

Felelős : elnök 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági 
Bizottsága támogatja, hogy a Képviselő-testület elkötelezettséggel legyen a 
környezetvédelmi beruházások és a megújuló energiahordozók széles 
körben történő elterjesztése iránt. Egyúttal támogatni és motiválni 
kívánja azokat a helyi vállalkozásokat, akik ebben az energiatermelő 
szektorban tevékenykednek. A Képviselő-testület ennek a szándéknak a 
megvalósítására megbízza a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
Gazdasági Irodáját a napelemes energia termelő egységek létrehozásához 
szükséges földterület biztosítás feltételrendszerének kidolgozásával 
olyan formában, hogy a bevétel arányos járadék formájában történő 
részesedés a város bevételeinek gyarapítása mellett, az eddigieknél 
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rugalmasabb lehetőséget teremt ilyen célú beruházások idehozatalához, 
illetve a piaci termelői és értékesítési kockázat megosztásával a város 
támogatja az adott vállalkozást abban, hogy számára egy a biztosabban 
megtérülő beruházás, helyi megvalósításával munkahelyet és bevételt 
teremt a város és saját maga számára.  
 

Határidő :2016. október 20. 

Felelős :elnök 

3) Előterjesztés partnervárosi tábla közterületen történő kihelyezésével 
kapcsolatosan 

 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla, Kovács Károly, Árva Gergő) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

119/2016. (X.19.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, Hajdúszoboszló Szent István parkban a Lengyel Katona emlékműve melletti 

önkormányzati tulajdonú kandeláberen 1 db 60 cm x 80 cm méretű Hajdúszoboszló és 

Dzierżoniów partnerségét kifejező tábla kihelyezését.  

Határidő : - 

Felelős : Jegyző  

4) Előterjesztés a 2016. évi fásításról 
 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla, Kovács Károly, Árva Gergő) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

120/2016. (X.19.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 2016. évben az 

1. sz. mellékletben megjelölt helyszíneken, és az 1. sz. melléklet szerinti darabszámú és típusú fák 

telepítését támogatja, karózva, dréncsövezve, 2 éves utógondozással, garancia nélkül, azzal a 

kikötéssel, hogy a fatelepítéseket, fapótlásokat további egyeztetések előzzék meg a képviselők és 

az előterjesztő között.  

A fák beszerzésével és telepítésével a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t bízza 

meg.  

 

Határidő :  2017. május 31. 

Felelős  :   Jegyző,  VG NZrt. vezérigazgató 

5) Előterjesztés kerékpártároló elhelyezési kérelemről 
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A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla, Kovács Károly, Árva Gergő) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

121/2016. (X.19.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja az Isonzó utca 1. sz. társasház (Bartók Társasház) Major utca felőli szakaszán, a 
járda és a Major utca úttest között rendelkezésre álló zöldfelületen, megfelelő méretű és 
utcaképbe illő burkolt felület elkészítését, és azon három beállásos kerékpártároló 
elhelyezését azzal a feltétellel, hogy a kerékpártárolóban elhelyezendő kerékpárok a 
járda területébe nem lóghatnak, és az Isonzó utca rálátási háromszögébe sem 
kerülhetnek. A kerékpártároló reklámfelületet nem tartalmazhat.  

Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

6) Városi Sportház felújításával kapcsolatos kérelem 
 
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat nélkül, 

1 tartózkodással (Kovács Károly) elfogadta a kérelmet és az alábbi határozatot hozta:  

122/2016. (X.19.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy a Városi Sportház emeleti festési, mázolási munkái a 2016 évi őszi 

szünetben elkészüljenek. 

Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

 
k.m.f. 

 

 

Marosi György Csongor sk.       Orosz János sk. 

VMB tag         VMB elnök 

e jegyzőkönyv hiteléül: 

Molnár Edit 

jegyzőkönyv vezető 

Hajdúszoboszló, 2016. október 26. 

 


