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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, Majoros 

Petronella, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Ugrai József, Tóth Lajos 

 

Jelen vannak továbbá: Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök, Szilágyi Attila 

közszolgáltatás – szervező  

Mátyás király sétányon pályázó részéről: Murvai Éva 

 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Edit 

 

A Harsányi István a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az aláírt jelenléti ív 

alapján megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Hét bizottsági tagból hét tag van 

jelen az ülésen.  

 

Harsányi István VMB elnök: A jegyzőkönyv aláírására felkéri Ugrai József bizottsági 

tagot, aki a felkérést elfogadta. A bizottság a meghívóban szereplő napirend 

megtárgyalásáról szavaz, azzal a módosítással, hogy a csak bizottsági napirendek között 

szereplő „Előterjesztés Péter Imre kérelméről” című előterjesztést - a megjelent Murva 

Évára való tekintettel - az első helyen, második pontként pedig a „Előterjesztés a 

közvilágítási hálózat jövőbeli üzemeltetésével kapcsolatosan” tárgyalja meg a bizottság. 

Kéri a bizottság tagjait, hogy az említettek alapján szavazon a naprirendi pontok 

megtárgyalásáról. 7 igen szavazat mellett (Harsányi István, Majoros Petronella, Dr. Rácz 

Tiborné, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Ugrai József, Tóth Lajos) a módosított 

napirendeket elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

41/2014. (V.13.) VMB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága a 

2014. május 13 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

 

Napirend: 

 

1. Előterjesztés Péter Imre kérelméről 

Előadó: főmérnök 

 

A képviselőtestület május 15 - i ülésanyagának véleményezése: 

 

2. Előterjesztés a közvilágítási hálózat jövőbeli üzemeltetésével kapcsolatosan (6.sz. 

képviselőtestületi napirendi javaslat) 

      Előadó: főmérnök 

 

Képviselőtestületi anyagban nem szereplő, csak bizottsági napirend: 

 

3. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2014.I.negyedévi 

működéséről 

Előadó: főmérnök 

 

4. Előterjesztés elektromos kisautók üzemeltetési kérelméről 

Előadó: főmérnök 
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5. Előterjesztés mozgóárusítási kérelméről 

Előadó: főmérnök 

 

6. Előterjesztés a Kemencés Kft rendeletmódosítási kérelméről 

Előadó 

 

7. Egyebek 

 

Napirendek megtárgyalása: 

 

1. napirend 
Előterjesztés Péter Imre kérelméről 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. Van e kérelmezőnek kiegészítése? 

Murvai Éva kérelmező: Két éve dolgoznak a Mátyás király sétányon Nagy Ferenccel. A 

nyertes pályázóval nem zavarják egymás tevékenységét és nagyobb helyet sem 

igényelnek.  

Harsányi István VMB elnök:Van e a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása? Nincs.  

Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás következik. Aki a határozati javaslattal egyet 

ért, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 7 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, 

Radácsi Gusztáv, Ugrai József, Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

42/2014. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja Péter Imre kérelmét, mely szerint kérelmező a Mátyás Király sétány és 

Fürdő utca sarkán 2014. évben henna testfestés és hajfonás tevékenységet 

folytathasson a főszezonban 3.940,-Ft/m2/nap közterület-használati díj megfizetése 

mellett. 

 

Határidő : 2014. december 31. 

Felelős  : Jegyző 

 

Murvai Éva köszöni a lehetőséget, hogy 2014 évben is dolgozhat a már megszokott 

helyen és távozik a bizottsági ülésről. 

 

2. napirend 
Előterjesztés a közvilágítási hálózat jövőbeli üzemeltetésével kapcsolatosan 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Igen. 

Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: Elvi döntést kér jelenleg a testülettől. A mostani 

szabályozás alapján a közvilágítás üzemeltetését az előterjesztésben vázolt négy 

formában lehet végezni. A hivatal a VGNZrt –t támogatja.  
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Ugrai József bizottsági tag: A két fő elég lesz e a feladatok, a hibák ellátására? 

Szakirányú vezetés lesz e, akinek villamossági területen főiskolai, egyetemi végzettsége 

van? 

Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: Amennyiben a VGNZRt lesz megbízva a feladatok 

elvégzésével, akkor a szükséges személyi és tárgyi feltételeket még be kell szereznie. 

Radácsi Gusztáv bizottsági tag: Mennyi a tartozása a Mezei Vill – nek az Önkormányzat 

felé. 

Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: A szerződésből adódó értelmezési problémák miatt, 

amely értelem szerűen az Önkormányzat és a Mezei Vill között vannak, 7 és 40 MFt – os 

különbségek merültek fel.  

Rövid kiegészítésként jegyzi meg az előterjesztéshez, hogy attól, hogy a VGNZRt fog 

esetlegesen üzemeltetni, nem biztos, hogy lényeges költség csökkenést fogunk kimutatni. 

Következő testületi ülésre vezérigazgató úr egy költségkalkulációt készít, amelyből az 

üzemeltetés költségei egyértelműen látszanak majd.  

Tervben van az is, hogy az üzemeltetési szerződésben a tényleges beavatkozások után 

tervezik majd a számlázást, nem pedig általány alapján.  

Tóth Lajos bizottsági tag: Támogatja az előterjesztést és a határozati javaslatot. 

Véleménye, hogy akár hitelből is rendbe kellene tenni a közvilágítást a városban! A 

rendszer felújítása szükséges lenne, tekintettel a fogyasztásra (itt akár 60 % - os 

csökkentést is el lehetne érni, ami akár 50 MFt – os megtakarítást jelent), az elavult 

lámpatestek cseréjére elkerülhetetlen és LED világítást kell kiépíteni. Így 90 MFt 

üzemeltetési költség helyett 30-40 MFt lenne a teljes költségünk.  

Harsányi István VMB elnök:Van e a bizottság tagjainak további kérdése, hozzászólása? 

Nincs. Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás következik. Aki a határozati javaslattal 

egyet ért, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 7 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, 

Radácsi Gusztáv, Ugrai József, Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2014. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 

támogassa, hogy a város közvilágítási hálózat, valamint az állandó és eseti 

díszvilágítás üzemeltetési feladatait a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt lássa el 

2014. október 02- tól. 

Utasítja a Jegyzőt a feladatellátással kapcsolatos konkrét teendőkről és 

kötelezettségekről készítsen előterjesztést a soron következő testületi ülsére.  

 

Határidő : 2014. június 31. 

Felelős  : Jegyző 

 

3. napirend 
Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2014.I.negyedévi 

működéséről 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Igen. 
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Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: Mindenképp szeretne kiegészítést tenni. Az 

előterjesztés mellékletéből jól látható, hogy a negyedévet negatív eredménnyel zárta a 

Volán Zrt. Ennek oka, hogy az önkormányzati támogatás még nem érkezett meg 

számlájukra. A támogatást négy egyenlő részben utalja önkormányzatunk.  

Harsányi István VMB elnök:Van e a bizottság tagjainak további kérdése, hozzászólása? 

Nincs. Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás következik. Aki a határozati javaslattal 

egyet ért, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 7 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, 

Radácsi Gusztáv, Ugrai József, Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2014. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Hajdú Volán 

Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság Hajdúszoboszló város területén 2014. I. 

negyedévben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás tájékoztatójában 

foglaltakat tudomásul veszi. 

Határidő : - 

Felelős  :   - 

4. napirend 
Előterjesztés elektromos kisautók üzemeltetési kérelméről 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Igen. 

Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: Az előterjesztés határozati javaslatának harmadik 

pontjában szerepel, hogy az önkormányzat villamos – energia vételezési lehetőséget nem 

biztosít kérelmezőnek. A kérelmezővel történt további egyeztetés kapcsán kiderült, hogy 

nem is igényel többlet villamos energiát.  

A kérelemben 4 – 5 db elektromos kisautót fognak üzemeltetni 2014. július 1 – től 2014. 

augusztus 31 - ig.  

Harsányi István VMB elnök:Van e a bizottság tagjainak további kérdése, hozzászólása? 

Nincs. Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás következik. Aki a határozati javaslattal 

egyet ért, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Tóth Lajos), ellenszavazat és 1 (Kanizsay Béla) tartózkodással 

(Majoros Petronella egyáltalán nem szavazott), a bizottság támogatta az 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2014. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 

támogatja a Oláh Attila egyéni vállalkozó kérelmét, miszerint a Szent István 

parkban (csak gyalogjárdán) elektromos kisautók üzemeltetését végezhesse az 

alábbi feltételek betartása mellett. 

 

Kérelmező köteles a használat során keletkező hulladék elszállításáról, a használatot 

követően a közterület eredeti állapot szerinti helyreállításáról gondoskodni.  



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

 

5 

Kérelmező tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat villamos-energia vételezési 

lehetőséget nem biztosít. 

Kérelmező köteles a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási ZRt-vel a közterület 

használatára vonatkozó hatósági szerződést megkötni, továbbá a szükséges 

engedélyeket beszerezni és az azokban foglaltakat maradéktalanul betartani. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős  : Jegyző 

 

5. napirend 
Előterjesztés mozgóárusítási kérelméről 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. Van e a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása? Nincs.  

Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás következik. Aki a határozati javaslattal egyet 

ért, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 7 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, 

Radácsi Gusztáv, Ugrai József, Kanizsay Béla, Tóth Lajos), ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

46/2014. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 

támogatja a Nor-Fitt Bt. kérelmét, miszerint a Szent István parkban, a Szilfákalján, 

és a Mátyás Király sétányon előre elkészített és csomagolt szezonális gyümölcs 

értékesítést, mozgóárusítási tevékenységként végezhessen az alábbi feltételek 

betartása mellett. 

 

Kérelmező köteles a használat során keletkező hulladék elszállításáról, a használatot 

követően a közterület eredeti állapot szerinti helyreállításáról gondoskodni.  

 

Kérelmező köteles a közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződést 

megkötni, továbbá a szükséges engedélyeket beszerezni és az azokban foglaltakat 

maradéktalanul betartani, valamint a közterület-használati díjat megfizetni. 

 

Határidő : azonnal 

Felelős  : Jegyző 

 

6. napirend 
Előterjesztés a Kemencés Kft rendeletmódosítási kérelméről 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. Van e a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása?  

Radácsi Gusztáv bizottsági tag: A gyalogos forgalmat fogja e a kérelem akadályozni? 

Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: Nem érkezett hozzájuk ezzel kapcsolatosan panasz. 

Dr. Rácz Tiborné bizottsági tag: Történt e a Szilfákalján működő, dolgozó vállalkozókkal 

egyeztetés? Szerinte kellene velük is egyeztetni, megkérdezni az ő véleményüket is. Az 

éves díjat egyébként támogatja.  
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Arra is felhívja a figyelmet, hogy a kerthelyiségek kialakítása (látványkonyha stb) 

építkezésekkel jár. Ha megengedjük az egyik vállalkozónak és természetesen 

döntésünkkel utat nyitunk további kérelmeknek, egy építkezési hullámot indítunk el a 

főutcán. Kérdés, hogy ezt akarjuk e? Akarjuk e, hogy így nézzen ki a főutca? Mit szólnak 

hozzá az ottlakók? 

Majoros Petronella bizottsági tag: Bárhol Európában lehetőség van arra, hogy kiüljünk 

egy teraszra, ott fogyasszunk, jól érezzük magunkat. Nem gátolná a gazdasági fejlődést, 

támogatja a rendelet mielőbbi módosítását. Felhívja a figyelmet arra, hogy ha teret 

engedünk annak, hogy a piaci igényekhez alkalmazkodjanak a vállalkozók, akkor 

munkahelyet teremtenénk, ami többlet adóbevételt jelentene a városnak.  

Tóth Lajos bizottsági tag: Néhány munkahelyet megtarthat a vállalkozó, ha a kérelmet 

támogatjuk. Hiszen a nyári bevételből a jó dolgozót, télen is megtartja, mert jól dolgozik 

és ragaszkodik hozzá. A látványkonyha által gerjesztett illatokra válaszul, ma már létezik 

olyan technika, ami a lakóközösséget nem zavarja. Az engedélyt pedig úgy kell kiadni, 

hogy megfeleljen ezeknek a szempontoknak is.  

A városra költeni kell. Úgy érzi, hogy jönnek felfelé egyéb kisvárosok a verseny erősödik 

a turizmusban. Mindenképp támogatja a kérelmet.  

Dr. Rácz Tiborné bizottsági tag: Kéri az irodát, hogy egyeztessen a vállalkozókkal, mert 

szerencsére sok ötlet lenne a városban és szükség lenne egy konszenzusra. A sétálló utca 

a Mátyás király sétányról egészen az Önkormányzatig kellene, hogy tartson.  

 

Kanizsay Béla távozik az ülésről.  

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a bizottság tagjainak további kérdése, hozzászólása? 

Nincs. Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás következik. Aki a határozati javaslattal 

egyet ért, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, 

Ugrai József, Tóth Lajos), ellenszavazat és 1 (Radácsi Gusztáv) tartózkodással 

támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

47/2014. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki/Pénzügyi 

Gazdasági Bizottsága támogatja a Kemencés Kft. kérelmét, mely szerint: 

 

1.) A közterületi vendéglátó terasz/kerthelyiség esetén éves díj megállapítását. 

 

2.)  A közterületi vendéglátó terasz/kerthelyiségeken látványkonyha kialakítását 

hűtők, tűzhelyek, higiéniai feltételek, kézmosók, előkészítők kihelyezésével. 

 

Utasítja a Jegyzőt tegyen javaslatot a vonatkozó önkormányzati rendeletek 

módosítására vonatkozóan a soron következő testületi ülésre. 

 

Határidő : 2014. június 31. 

Felelős  :   Jegyző 
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Egyebek 

 
Harsányi István VMB elnök: Egyebekben van e valakinek valamilyen közérdekű 

bejelenteni valója, kérdése? Nincs. Köszöni minden megjelent aktív közreműködését, a 

bizottság ülését 15.15 – kor bezárja. 

 

(a jegyzőkönyvben megtárgyalt előterjesztések a 2 sorszámtól a 2 sorszámig a 10301-

1/2014. ikt.számú anyaggal kerültek postázásra) 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

     Ugrai József                         Harsányi István 

            bizottsági tag      bizottság elnöke 

          

 

 

 

Molnár Edit 

 jegyzőkönyvvezető 


