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Helye : Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, „A” épület, Pávai – Vajna Ferenc terem 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Kállai István, Marosi György 

Csongor, Orosz János, Harsányi István, Kovács Károly,  

Jelen vannak továbbá:  

Szilágyiné Pál Gyöngyi – főmérnök, Dr. Sléder Tamás  - aljegyző, Szilágyi Attila – ügyintéző, 

Harsányi József - árus  

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Edit 

 

Kállai István/VMB elnök: Szeretettel köszönti a megjelenteket 11.03 - kor az ülést megnyitja. 

Árva Gergő bizottsági tagunk hiányzik (hét főből hat bizottsági tag van jelen), megállapítja, 

hogy a bizottság határozatképes. Kéri, hogy a kiküldött napirendekről szavazzanak, aki 

egyetért a napirendi javaslattal az kézfeltartással jelezze. 

A VMB 6 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Harsányi István, 

Kovács Károly, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

31/2015. (II.18.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága a 

2015. február 18 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés felfújható ugrálóvár közterületen  történő üzemeltetésével 

kapcsolatban (előterjesztés szóban) 

Előadó: elnök 

2. Egyebek 

Napirendi pontok megtárgyalása: 

1. Előterjesztés felfújható ugrálóvár közterületen  történő üzemeltetésével 

kapcsolatban 

Kállai István/VMB elnök: Legutóbbi bizottsági ülésen határoztunk arról, hogy licit alapján 

jelöltük meg erre a helyre a közterület használatot. A rendkívüli bizottsági ülés összehívásnak 

oka az, hogy nem egyértelmű sokak számára, hogy a bizottsághoz eddig beérkezett két 

kérelmező között legyen e licit (ide értve, hogy az nyeri a licitet aki a magasabb árat ajánlja 

fel), vagy hirdessük meg a felfújható ugrálóvár közterületen történő üzemeltetésének helyét 

nyilvánosan és bárki jelentkezhet, bárki licitálhat. Kérdéseket, észrevételeket vár. 

Harsányi István/VMB tag: Úgy gondolja, hogy az is licitálhat erre a helyre aki máshová adta 

be közterület használatra a kérelmét.  
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Kállai István/VMB elnök: Itt van a vitás pont! Hiszen ha a két kérelmezőn kívül más is 

indulhat a liciten, akkor van olyan vállalkozó aki addig megy amíg nem nyer valahol egy 

helyet, kiszorítva másokat. Gyakorlatilag semmilyen üzleti kockázatot nem vállal, mert előbb 

utóbb valahol nyer. Nem úgy kell, hogy eldőljenek a helyek, hogy egy helyre beadom és 

akkor minden helyre voksolok és liciten ha itt nem, máshol nyerhetek. 

Orosz János/VMB tag: Hívjunk össze mégegyszer egy bizottsági ülést, melyre jöjjenek el az 

árusok is és egyeztessünk velük az egységes pavilonok Szent István parkban történő 

kialakításáról. Aki ebben az árusok közül partner az továbbra is egy szép, modern helyen 

áruljon tovább, aki pedig nem annak más helyen kell a városban lehetőséget felajánlani, vagy 

átadni a közterület használat lehetőségét annak aki együttműködik azzal az elképzeléssel, 

hogy egy igényes szép árusítóhelyet hozunk létre.  

A fonott kosarakat áruló vállalkozó a Hungarospa Zrt pénztáránál, bankkiadó automatánál 

foglal helyet. Többször is jelezve lett, hogy ostor csattogtatásával zavarja a fürdőpénztárához 

vagy az OTP automatához menő embereket. Kéri, hogy keressen a vállalkozó magának másik 

helyszínt (pl: a kézműves sátor mellett), mert oda nem való, nem illik. 

Marosi György Csongor/VMB tag: Támogatja, hogy az árusokat hívjuk meg a következő 

bizottsági ülésre, hiszen négy hely kivételével a szerződésüket a Bizottság megszüntette. 

Következő bizottsági ülésre javasolja, hogy készüljön előterjesztés, melyben az árusok 

nyilatkozzanak arról, hogy egy egyszerűbb pavilon megvásárlását vállalják e vagy sem és a 

jóváhagyott pavilonjukkal maradnának jelenlegi helyükön, az általuk ismert áron. Így 

közelebb jutunk ahhoz a tervhez, hogy a Szent István Parkban rendezett, igényes, európai 

színvonalú árusítás follyon. Mondjuk ki most, hogy a kosaras árusítóhelyet a főbejárat előtt 

megszüntetjük és liciten kívül adjunk lehetőséget másik helyen történő árusításra a 

vállalkozónak. Hiszen a város egy jellegzetességévé vált.  

A napirendi ponthoz kapcsolódva a licitre bocsátás mellett foglal állást, hogy hányan vesznek 

rajta részt, az döntés kérdése.  

Kállai István/VMB elnök: Mivel nincs több hozzászólás, kiegészítés ezért arról szavaznak, 

hogy csak a két vállalkozó között legyen e licit, vagy sem. Kéri, hogy kézfeltartással 

szavazzanak tehát arról, hogy a korábban megismert két vállalkozó induljon a liciten, név 

szerint Bíró Deák Anett és Harsányi József ill. a licitet a magasabb árat ajánló vállalkozó 

nyerje.  

5 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett (Harsányi István) az alábbi határozatot hozta: 

31/2015. (III.06.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 

Szent István Parkban (Hungarospa Zrt irodaházával szemben lévő területen) az ugrálóvár 
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közterületen történő üzemeltetését licit útján állapítja meg. A liciten két vállalkozó indul: 

Bíró Deák Anett és Harsányi József. A licitet az a vállalkozó nyeri, aki a bérlőhelyért a 

magasabb árat ajánlja fel.  

Határidő : folyamatos 

Felelős  : Jegyző 

Dr. Sléder Tamás/aljegyző: Milyen időszakra vonatkozik a licit útján elnyert hely? 

Kállai István/VMB elnök: Ahogy a kérelemben az időpontot meghatározták, azaz erre az évre.   

Harsányi József/kérelmező: Elképzelhető, hogy területrendezés történik majd ezen területen 

is? 

Marosi György Csongor/VMB tag: Többször gondolkodtak már az ugrálóhelyek működésének 

átgondolásáról, hiszen van más bérleti helyen is ilyen tevékenység. Amíg átmenetileg nincs 

egységes koncepció a tér összképéről, addig nem alakítanak ki az ugrálóhelyekre új 

álláspontot.  

Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: Hogyan kezeljék a folyamatosan beérkező közterület 

használati kérelmeket? Mindig a soron következő bizottsági ülésre hozza be az iroda őket és 

az addig beérkezett kérelmek között lesz licit?  

A tér elektromos ármavételi helyével kapcsolatosan felhívja a figyelmet, hogy az nem 

elégséges a vállalkozások igényeinek kiszolgálására, tehát a villamos energia igényt azt 

mindenkinek magának kell megoldania. 

Kállai István/VMB elnök:  A bizottsági ülés meghívójának kiküldéséig beérkezett kérelmekről 

fog dönteni a bizottság aktuális ülésén, csak az eseti sürgős igényeket, indokolt eseteket 

lehet a meghívó kiküldése után behozni ülésre. Az elektromos energia igény szűkösségéről 

tud a bizottság. Aki támogatja Orosz János képviselő úr javaslatát, hogy a fürdő előtti kosár 

árusításra kijelölt árusítóhelyet szüntesse meg a bizottság, az kézfeltartással jelezze: 

5 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett (Harsányi István) az alábbi határozatot hozta: 

32/2015. (III.06.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 

Szent István Parkban, a fürdő főbejárata előtti kosárfonással készített áruk értékesítésére 

kijelölt árusítóhelyet megszüntette, azzal a feltétellel, hogy az ott árusítást végző 

vállalkozóval egyeztetve, egy másik helyszínen az árusítás tovább végezhető. 

Határidő : 2015. április 1. 

Felelős  : jegyző 



                   AZONOSÍTÓ: ME 21-01/B02 ÉRVÉNYES: 2006. 11. 01. NAPJÁTÓL 

 

5 

Kállai István/VMB elnök:  A szerződés megszüntetéséről szavazzon a bizottság. Aki 

támogatja, hogy az imént megszüntetett hely 2015. április 1- el szűnjön meg az 

kézfeltartással jelezze: 

6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Harsányi István, Kovács Károly, 

Kanizsay Béla) ellenszavazat és  tartózkodás nélkül a határozat határidejét megállapította. 

2., Egyebek 

Harsányi József/kérelmező: A korábbi bizottság sok tanulmányt tekintett át a pavilonokról, 

de a testület egyiket sem támogatta, ezért ezek nem valósultak meg. Támogatja az 

elképzeléseket az egységes összkép kialakítására, de jövő tavaszra halasztaná a pavilonok 

bevezetését. 

Kállai István/VMB elnök: Az egységes pavilonokat természetesen csak jövőre határoznák 

meg. További kérdés és hozzászólás, közérdekű bejelentés hiányában az ülést bezárja. 

Mindenkinek kellemes napot kíván. 

K.m.f. 

 

 

 

      Orosz János                                      Kállai István 

                   bizottsági tag                   bizottság elnöke 

 

 

 

Molnár Edit 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 

 

 


