1
Ügyiratszám: 21936-1/2015.

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

Jegyzőkönyv

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának

Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 2015. 12.09 - én 1000 órakor kezdődő üléséről
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Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 2015.
december 9 - én 10.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Orosz János, Marosi György Csongor,
Harsányi István, Árva Gergő, Kanizsay Béla
Jelen vannak továbbá: Dr. Sóvágó László – polgármester, Antalné Tardi Irén – képviselő, Jónás
Kálmán – képviselő, Majoros Petronella – képviselő, Dr. Vincze Ferenc – jegyző, Lőrincz László gazdasági irodavezető, Bárdos Ilona – irodavezető helyettes, Szilágyiné Pál Gyöngyi – városfejlesztési
irodavezető helyettes,
Jegyzőkönyvvezető: Molnár Edit
Orosz János /VMB elnök: Köszönti a VMB tagjait, a meghívottakat, a hivatal munkatársait. Bejelenti,
hogy a VMB határozatképes (6 tagból 5 tag van jelen az ülésen, Kovács Károly Bizottsági tag jelezte
távolmaradását). Kéri, hogy aki a kiküldött Napirendi javaslatokkal egyet ért, az kézfeltartással
jelezze:
A VMB 5 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kanizsay Béla, Árva
Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
184/2015. (XII.09.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 2015.
december 9 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg:
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés Hajdúszoboszló 2016. évi költségvetésének megállapítására
Előadó: polgármester
2. Bejelentések, tájékoztatások

Napirendi pontok megtárgyalása:
1. Előterjesztés Hajdúszoboszló 2016. évi költségvetésének megállapítására

Dr. Sóvágó László/polgármester: A költségvetés a legszükségesebb feladatok ellátására koncentrál és
egyben biztosítja a pályázatok benyújtásához szükséges önerőt. Amennyiben a pályázatokon nem
nyer az Önkormányzat, akkor még mindig van idő a pénzeket tervszerűen, minél több lakossági
igényt kielégítve szétosztani a különböző költséghelyek között. A költségvetést természetesen
minden bizottság megtárgyalja.
Lőrincz László/irodavezető főkönyvelő: Korábban készült a költségvetés tervezet mint az előző
években, az állami költségvetés elfogadása miatt. A Bevételi normatívákat azonban 2016.01.05 – én
fogják központilag közölni az Önkormányzatokkal, egyéb bizonytalanságot egyedül a szociális
területen érzékelünk. A költségvetés fő irányelveit a bizottságok és a képviselőtestület meghatározta.
Kéri az előterjesztés elfogadását.
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Orosz János/VMB elnök: Kéri a megjelenteket, hogy amennyiben kérdésük van a költségvetéssel
kapcsolatosan azt tegyék fel.
Majoros Petronella/önkormányzati képviselő: A 13 számú melléklet „Hősök tere feldíszítése” sorban
szereplő 15 mFt pontosan mit takar?
Dr. Sóvágó László/polgármester: Az Emlékezés terén lévő felkasírozott molinó helyetti művészi
alkotás megvalósítását ill. az előtte lévő jellegtelen térrészlet élettel, tartalommal való feltöltését
takarja ez a költségvetési sor.
A molinók helyére különböző művészek már adtak be terveket pl: kovácsoltvasból készült alkotások,
grafitis elképzelések, szobrok stb, a költséghelyen lévő összeg felhasználása azonban még nem
történt meg. Szóba került az a terv is, amely most kerül majd a testület elé, hogy a város első írásos
említésének 900 éves évfordulójára készült emlékművet helyezzük át erre a térre. Hangsúlyozza,
hogy még nincs semmilyen döntés a pénz felhasználásáról. Jelenleg nem lát olyan elképzelést amely
ténylegesen bírná az emberek támogatását.
Örömmel várja mindenkitől a javaslatokat, elképzeléseket.
Majoros Petronella/önkormányzati képviselő: A városi címer majorikából, tűzzománcból, mozaikból
való kirakása maradandó és szép lehet.
Dr. Sóvágó László/polgármester: A mozaik volt az első elképzelés. De a szakemberek azt mondták,
hogy ez önmagában kevés, még akkor is ha ez megfelelően meg lenne világítva.
Árva Gergő/VMB tag: A külterületi utakra 3 mFt van elkülönítve, ezek az utak mint tudjuk nagyon
rossz állapotban vannak, a helyzetet nehezíti, hogy itt jelentős a szegény sorban élő hátrányos
helyzetű családok száma. Ezért javasolja, hogy a keretösszeget emelje a Képviselő – testület.
Orosz János/VMB elnök: A zártkertekről van szó ebben az esetben. Valóban rossz állapotban vannak
az utak és ez elsősorban annak köszönhető, hogy a kertekben jelentős mezőgazdasági tevékenységet
végeznek a gazdák. Nagy mezőgazdasági gépekkel hajtanák rá a gyenge útalappal rendelkező utakra,
jelentős a sárfelhordás is. Nem ritka az sem, hogy az út egy részét beszántják. Javasolja, hogy az
érintett körzeti képviselők bevonásával kerüljön majd felhasználásra a keret.
Dr. Vincze Ferenc/jegyző: A vidékfejlesztési pályázatok megoldást adhatnak a külterületi utak
problémáira.
Harsányi István/VMB tag: Átadta Polgármester úrnak módosító javaslatait, melyet most a Tisztelt
Bizottsággal is ismertet:
1. A Zöldségpiac lefedésére tervkészítés (kb: 2 mFt)
2. Bihari – Surányi utcánál (a volt galambházak mögött) lévő rekultivált területen játszótér
létesítés (kb:15 mFt)
3. extrém sportpálya világításának kiépítése, 4 db világítótest (kb: 2,4 mFt)
4. 3 db digitális sebességmérő kiépítése a Dózsa György úton (Penny, Munkaügyi Központ,
Tesco felől városba érkezők) kb: 2 m Ft
Megvalósításhoz javasolt források:
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fásítási keret 5 mFt – ra csökkentése esetén fennmaradó 5 mFt
utcabútor keret 5 mFt –ra csökkentése esetén fennmaradó 5 mFt
szükség esetén a tartalék keret biztosíthat további forrást.
Marosi György Csongor/VMB tag: Az útfenntartási keret terhére a digitális sebességmérő
kihelyezhető, egyébként a táblák is ennek a keret terhére kerülnek kihelyezésre a városban.
Majoros Petronella/önkormányzati képviselő: A fásítási és az utcabútor keret csökkentését
indokoltnak tartja. Korábbi években is az általuk javasolt keret állt rendelkezésre és elégnek
bizonyult.
Jónás Kálmán/önkormányzati képviselő: Utcabútorok esetében a modernebb, esztétikusabb padok
beszerzését támogatná. A jelenleg beszerzett padok egysíkúak, nem alkalmasak egy baráti társaság
fogadására. A Művelődési Központ előtt találhatóakat ajánlja mindenki figyelmébe és későbbi
megvásárlásra.
Kanizsay Béla/VMB tag: Támogatja és elfogadásra javasolja az előterjesztést. A Hőforrás utcától lefelé
nincs a gyermekek részére játszótér. A Szedres utca végén van egy üres önkormányzati telek.
Javaslata, hogy ide egy egyszerűbb játszóteret kellene kialakítani.
Antalné Tardi Irén/önkormányzati képviselő: Az Ady Endre utcáról érkező kerékpáros gyerekek
rögtön az Erzsébet – Puskin utcai kereszteződéshez érnek. Szabályozott formában kellene őket a
baleset megelőzés fokozott figyelembevételével rávezetni a Puskin utcára.
Orosz János/VMB elnök: Ha kész a terv, akkor bekerülhet a költségvetésbe a javaslat.
Jónás Kálmán/önkormányzati képviselő: Nincs megoldva a Gyógyfürdő környékének toalettel való
ellátása. Aki a téren 5 – 6 órát eltölt, annak komoly gondjai lehetnek. Milyen elképzelések vannak a
helyzet megoldására?
Dr. Sóvágó László/polgármester: Több lehetőség van arra, hogy az emberek ilyen irányú
szükségleteiket elvégezzék pl: a Fesztivál tér, Jókai sor, esetleg belehet menni éttermekbe. A téren
egy süllyesztett illemhely kialakítása több tízmillió forintba kerülne, azért kellene ilyen süllyesztett
toalettet kialakítani, mert az illene a környezetbe. Toi Toi kialakítását nem támogatja.
Jónás Kálmán/önkormányzati képviselő: Több nyugat európai nagyváros felvállalta a ToiToi
használatát pl: Párizs, Amszterdam és nincs problémájuk belőle. Vannak városnegyedek ahol minden
második - harmadik utcasarkon láthatunk egyet. Továbbra is javasolja, hogy szülessen megoldás erre
a problémára is. Hiszen semmilyen pályázat sem tartalmazza az illemhelyek létesítését, szerinte ez
nem helyes.
Dr. Sóvágó László/polgármester: Nem érzi égető problémának a kérdést, de ha a képviselőt
megnyugtatja akkor 2 db ToiToi – t elhelyezhetnek a téren. De adjon pontos javaslatot arra, hogy
hová, honnan legyen rá elkülönítve a pénz és milyen toalett kerüljön!
Marosi György Csongor/VMB tag: Támogatja a Hőforrás utcától lefelé játszótér létesítését, támogatja
a dűlőutak felújítását és egyetért abban, hogy a 3 mFt kevés a teljes rendbetételre. A fásítás és
utcabútor keret csökkentését nem javasolja, ez a mai világban már nem járható út. Épp a tiszta
levegő és az élhető környezet kialakítása kell, hogy cél legyen. A faültetést és utcabútor kihelyezés
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észszerű átgondolását azonban támogatná. A Dózsa György utcai kereszteződésben mindkét oldalra
sebességmérő kihelyezését januárban elsők között javasolja. Az előterjesztés elfogadását támogatja.
Szilágyiné Pál Gyöngyi/ városfejlesztési irodavezető helyettes: A 9.sz.tábla 35 és 42 során található
tervezett összegek felcserélődtek a 2015.évi rendelkezésre álló keretekre vonatkozóan.
Orosz János/VMB elnök: Egyéb kérdés, módosító javaslat, hozzászólás hiányában a költségvetésről
szóló vitát lezártja és a szavazás következik. Kéri a Bizottságot, hogy a Harsányi képviselő úr által
beadott módosítási javaslat első pontjáról: „A Zöldségpiac lefedésére tervkészítés (kb: 2 mFt)”
kézfeltartással szavazzon:
A VMB 1 igen szavazattal (Harsányi István) ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás (Orosz János, Marosi
György Csongor, Árva Gergő, Kanizsay Béla) mellett a módosító javaslatot nem támogatta.
Orosz János/VMB elnök: Kéri a Bizottságot, hogy a Harsányi képviselő úr által beadott módosítási
javaslat második pontjáról: „Bihari – Surányi utcánál (a volt galambházak mögött) lévő rekultivált
területen játszótér létesítés (kb:15 mFt)” kézfeltartással szavazzon:
A VMB 2 igen szavazattal (Harsányi István, Árva Gergő) ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás (Orosz
János, Marosi György Csongor, Kanizsay Béla) mellett a módosító javaslatot nem támogatta.
Orosz János/VMB elnök: A sebességmérők kihelyezéséről szóló javaslat ill. a világítótestek
kihelyezésének kérdése a költségvetés megfelelő soraiban szerepel, ezért Bizottságunk azokról külön
nem szavaz. Kéri a Bizottság tagjait, hogy a 2016 évi költségvetés megállapításáról szóló
előterjesztést aki elfogadja az kézfeltartással jelezze:
A VMB 5 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kanizsay Béla, Árva
Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
185/2015. (XII.09.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra
javasolja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő – testületének, Hajdúszoboszló 2016. évi
költségvetésének elfogadását.
Határidő

: folyamatos, ill. 2016.12.31.

Felelős

: Dr. Sóvágó László polgármester, Lőrincz László főkönyvelő

Orosz János/VMB elnök: Egyéb közérdekű bejelentés, tájékoztatás hiányában a bizottsági ülést
bezárja. Mindenkinek további kellemes napot és jó munkát kíván.
k.m.f.
Marosi György Csongor

Orosz János

VMB tag

VMB elnök
Molnár Edit
jegyzőkönyv vezető
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