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Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

(továbbiakban: VMB) 2016. szeptember 07 - én 10.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről   

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Orosz János, Marosi György Csongor, 

Harsányi István, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Kovács Károly, Árva 

Gergő 

Meghívottak: Antalné Tardi Irén – képviselő, Jónás Kálmán - képviselő, Czeglédi Gyula – 

Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt vezérigazgató, Kocsis Tibor és Nagy László – ÉMKK Zrt 

részéről, Tassonyi Zsolt – Tempus Class Kft részéről, Szilágyiné Pál Gyöngyi – városfejlesztési 

irodavezető – helyettes, Bárdos Ilona – általános irodavezető helyettes, Szabó László – ügyintéző, 

Szilágyi Attila - ügyintéző  

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Edit 
 
Orosz János/VMB elnök: Köszönti a VMB tagjait, a meghívottakat, a hivatal munkatársait. 

Megállapítja, hogy a VMB határozatképes, 9 tagból 8 bizottsági tag van jelen az ülésen (Kanizsay 

Béla hiányzik). A kiküldött napirendi pontokon kívül, amennyiben nincs senkinek egyéb 

napirendi javaslata a szavazás következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak a napirendi 

javaslatok elfogadásáról. 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi napirendi pontokat és a 

következő határozatot hozta: 

104/2016. (IX.07.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 

2016. szeptember 7 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

Napirendi pontok: 

1) Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2016. évi üzleti tervének módosítására. 
  Előadó: vezérigazgató 

2) Beszámoló Hajdúszoboszló város 2016. évi költségvetése első 7 hónapjának 
végrehajtásáról. 

  Előadó: gazdasági irodavezető 

3) Előterjesztés Polgármesteri Hivatal udvari közművezetékek felújítási munkálataival 
kapcsolatosan. 

  Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

4) Előterjesztés „nyári” autóbusz menetrend módosításával kapcsolatos vizsgálatról. 
  Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

5) Előterjesztés víziközmű vagyon gördülő fejlesztési terveinek 1. sz. módosításáról. 
  Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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6) Előterjesztés víziközmű vagyon 2017-2031 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési 
tervének meghatározására. 

  Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

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

7) Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2016.I.féléves 
működéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

8) Előterjesztés forgalmi rend felülvizsgálatról 
Az anyag, annak terjedelmére tekintettel a város honlapján az alább megjelölt 

linken elérhető:  

 http://www.hajduszoboszlo.eu/Hszob/webdocs/Files/Portal/V_HSZB_frfv_2016_doksi.pdf 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

9) Előterjesztés Szilfákalja forgalmi rend módosításával kapcsolatos kérésről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

10) Előterjesztés vendéglátó-ipari előkert kialakításával kapcsolatos kérelemről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

11) Előterjesztés intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

12) Bejelentések, tájékoztatások 
 

Napirendi pontok megtárgyalása: 

1) Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2016. évi üzleti tervének 
módosítására  

 
Czeglédi Gyula/ Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt vezérigazgató: Rövid tájékoztatót ad az 

előterjesztésről. 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs a Bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása a 

szavazás következik. Kéri, a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja az előterjesztést és annak 

határozati javaslatát az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta:  

105/2016. (IX.07.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő –testülete a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai  Zrt 2016. évi Üzleti és 
Beruházási tervének jelen előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, ill. hozzájárul 
ahhoz, hogy a hatályos HÉSZ szerint, a Szent Erzsébet és Gábor Áron utcák által határolt 
terület a Hungarospa Zrt fürdőszolgáltatás céljára használatba vegye. 

http://exch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.hajduszoboszlo.eu/Hszob/webdocs/Files/Portal/V_HSZB_frfv_2016_doksi.pdf
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Felelős :  elnök 
Határidő :  2016. szeptember 8. 
 

2) Beszámoló Hajdúszoboszló város 2016. évi költségvetése első 7 hónapjának 
végrehajtásáról 

 
Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdés, 
hozzászólás, vélemény sincs. A szavazás következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az 
előterjesztés határozati javaslatáról: 
 
A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta:  

106/2016. (IX.07.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. 
évi költségvetés első 7 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri 
valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az év további részében is a takarékos 
gazdálkodás elveinek figyelembevételével járjanak el. 
 
Felelős :  elnök 
Határidő :  2016. szeptember 8. 
 

3) Előterjesztés Polgármesteri Hivatal udvari közművezetékek felújítási 
munkálataival kapcsolatosan. 

 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdés, 
hozzászólás, vélemény sincs. A szavazás következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az 
előterjesztés határozati javaslatáról: 
 
A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta:  

107/2016. (IX.07.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa 

az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal udvari 

közművezetékeinek felújítását.  

A munkálatok elvégzésére 8 MFt + ÁFA keretösszeget biztosít a 2016. évi városi 

költségvetés „tartalékok, pályázati céltartalék” kerete terhére. 

Felelős :  elnök 
Határidő :  2016. szeptember 8. 
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4) Előterjesztés „nyári” autóbusz menetrend módosításával kapcsolatos 
vizsgálatról. 

 
 

Kocsis Tibor /ÉMKK Zrt részéről: Rövid tájékoztatást ad az előterjesztésről és annak 
mellékleteinek tartalmáról. 
Orosz János/VMB elnök: A Százados utca és környéke autóbusz közlekedésbe való bekapcsolása 
idénre, az őszi zordabb időjárás beálltára megvalósul e? 
Nagy László/ÉMKK Zrt részéről: Októberre nem lehetséges a terület forgalomba kapcsolása, 
hiszen nemcsak több útvonal szerepel a tervezett városrész autóbusz közlekedésének 
bekapcsolásában, de hiányoznak pl: az autóbusz megállók is.  
A tervezett útvonalak közül először valós igényfelméréssel kell kiválasztani azt, hogy melyik 
útvonal működtetése a gazdaságosabb. 
Orosz János/VMB elnök: Amennyiben további hozzászólás, kérdés, vélemény nincs, a szavazás 
következik. Kéri, hogy aki támogatja az előterjesztés határozati javaslatát, az kézfeltartással 
jelezze: 
 
A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta:  

108/2016. (IX.07.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szolgáltató 

javaslatát elfogadva ne támogassa az előterjesztés szerinti nyári menetrend - június 16 és 

augusztus 31. közötti időszak - módosítását. 

Felelős :  elnök 
Határidő :  2016. szeptember 8. 
 

5) Előterjesztés víziközmű vagyon gördülő fejlesztési terveinek 1. sz. 
módosításáról. 

 
Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdés, 
hozzászólás, vélemény sincs. A szavazás következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az 
előterjesztés határozati javaslatáról: 
 
A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta:  

109/2016. (IX.07.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
alábbiakat: 
1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 

mellékletét képező, 2016-2030. évekre szóló, az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és 
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tisztítás (vízmű-rendszer kódjai: 11-05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) Gördülő 

Fejlesztési Tervek 1. sz. módosításait támogatja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, a tervmódosítások Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak 

történő benyújtására előzetes jóváhagyás végett. 

2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. által az önkormányzat ellátási 

felelősségi körében és tulajdonában álló víziközmű-vagyonon 2016. évben és ezt 

követően a szerződéses időszakban, a meglévő feltételek fennállása mellett, eltérő 

döntésig: 

- az elvégzett felújítási és pótlási munkálatok értékének megtérítését a Zrt. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával szemben fennálló tartozásában - 
kompenzációként - történő beszámítással; 

-  a melléklet szerinti tervezett tételek esetében azokat kertösszegként határozza 
meg, melynek elszámolását a megvalósult tételekkel megegyezően – megfelelő 
alátámasztó dokumentumok becsatolását követően – szintén kompenzációval 
biztosítja. 

 
Felelős :  elnök 
Határidő :  2016. szeptember 8. 

 

6) Előterjesztés víziközmű vagyon 2017-2031 időszakra vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervének meghatározására. 

 
Orosz János/VMB elnök: Az iszaptároló megépítése évek óta húzódik, a tároló bekerülési 
költsége közel 170 MFt. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi/városfejlesztési irodavezető-helyettes: A város jövő évi költségvetése 
még nem ismert, a fejlesztési terveket azonban el kellett készíteni, ezért a 2016 évi 
vagyonhasználati díj mértékének megfelelő fejlesztéseket terveztek be 2017 évre, azaz nettó 
27.494 eFt értéket.  
Amennyiben az Energia Hivatal a fejlesztési tervet nem hagyja jóvá, akkor a Tisztelt Bizottságok 
ill. a Képviselő testület is újra tárgyalni fogja az előterjesztést. 
 
Közel 5 – 6 éve létezik kötelezettsége a víziközmű szolgáltatónak a szennyvíztelepen képződő 
szennyvíziszap tárolására. Jelenleg nincs megoldva az a védelem amely szükséges lenne a 
szennyvíziszap szabályszerű tárolásához.  
2017.12.31-ig szól az a módosított határidő, amíg az ellátásért felelős önkormányzatnak meg 
kellene valósítani a depóniatér kialakítását. Erre elkészültek a tervek, a vízjogi létesítési 
engedély, melyből mint Elnök úr is említette megállapítható, hogy közel 170 M Ft-os 
beruházásról van szó.  
A jelenlegi terv forráshiányként kezeli a megvalósítást és pályázati forrást jelöl meg a 
megvalósítás pénzügyi alapjaként. Nem valószínű azonban, hogy lesz egyáltalán pályázati 
lehetőség, amely azt veti fel, hogy a városi költségvetés 2017 évi tervezésekor újra szembesülni 
fognak a problémával a Tisztelt jelenlévők.  
A megvalósítás komoly anyagi terhet ró a városra, hiszen a beruházás I. üteme is a tervezői 
becslések alapján 75 M Ft lenne.  
Ebben az I. ütemben a négy depónia térből kettőt tudnának megvalósítani úgy, hogy a csúrgalék 
víz elvezetést teljesen meg kell oldani.  
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Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény. A szavazás 
következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatáról: 
 
A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta:  

110/2016. (IX.07.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja: 

1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletét képező, 2017-2031. évekre szóló, az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és 
tisztítás (vízmű-rendszer kódjai: 11-05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) Gördülő 
Fejlesztési Tervét – beruházások - elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 

megtételére, a terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak történő 

benyújtására jóváhagyás végett. 

2.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletét képező, 2017-2031. évekre szóló, az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és 
tisztítás (vízmű-rendszer kódjai: 11-05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) 
Gördülő Fejlesztési Tervét – felújítások, pótlások – elfogadja. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Zrt-t –mint a terv 
benyújtásáért felelőst - a terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak 
 
Felelős :  elnök 
Határidő :  2016. szeptember 8. 
 

7) Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2016.I.féléves 
működéséről 

 
 
Kocsis Tibor /ÉMKK Zrt részéről: Részletes, elemző anyaggal érkeztek az ülésre. Az előterjesztés 
mellékleteit a jelenlévőkkel ismerteti. 
Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs kiegészítése, kérdés, hozzászólás. A szavazás 
következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatáról: 
 
A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta:  

111/2016. (IX.07.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága az 

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város területén 2016. I. 
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félévben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás tájékoztatójában foglaltakat 

tudomásul veszi. 

Határidő : - 

Felelős  : - 

8) Előterjesztés forgalmi rend felülvizsgálatról 
 
Tassonyi Zsolt – Tempus Class Kft részéről: Vetítéssel egybekötött előadást tart a forgalmi rend 
felülvizsgálatáról. 
Antalné Tardi Irén/önkormányzati képviselő: Az állami utakra vonatkozóan készülnek e ilyen 
tervek, mert a körzetében több veszélyes közlekedési csomópont van, ahol önkormányzati és 
állami utak keresztezik egymást? 
Máté Lajos/VMB tag: A városban több kiegészítő táblával ellátott közlekedési tábla van amely 
már nem értelmezhető, ezeket le kellene szedni. Gondol itt pl: az autók elszállítására vonatkozó 
kiegészítő táblákra. Ezeket az anyag nem tartalmazza. 
Szabó László/ügyintéző: Az előterjesztés a meglévő állapot felülvizsgálatára vonatkozik. A táblák 
kihelyezése, visszavonása, bizottsági hatáskör.  Az anyagban csak az önkormányzati utakra 
vonatkozó felülvizsgálat szerepel, mert ezért vállal az önkormányzat felelősséget. 
Jónás Kálmán/önkormányzati képviselő: Javasolja, hogy az egyéni kérések figyelembevételével 
tárgyalják újra az anyagot és most vegyék le a napirendről. 
Marosi György Csongor/VMB tag: Javasolja az anyag támogatását, az esetleges javításokat – ami 
a helyismeret hiányából adódik és nem szakmai jellegű – korrigálja a szakértő.   
Szilágyiné Pál Gyöngyi/városfejlesztési irodavezető - helyettes: Elektronikus úton továbbítottak 
észrevételeket, amelyben forgalmi rendre vonatkozóan - három önkormányzati képviselő által 
leadott kérések - ill. tárgyi pontosításokra várja a szakértői választ.  
Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs kiegészítése, kérdés, hozzászólás. A szavazás 
következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatáról: 
 
A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta:  

112/2016. (IX.07.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága az 1. 

sz. melléklet szerinti belterületi úthálózat forgalmi rend felülvizsgálati anyagában 

foglaltakat elfogadja. 

Felkéri a Jegyzőt a felülvizsgálatban megjelölt fenntartási feladatok folyamatos 

elvégzésére a 2016. évi városi költségvetés 9. sz. melléklet „Belterületi utak fenntartása” 

költséghelyen biztosított keretösszeg erejéig.  

Határidő : folyamatos 

Felelős  : Jegyző, VG NZrt. vezérigazgató 

9) Előterjesztés Szilfákalja forgalmi rend módosításával kapcsolatos kérésről 
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Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdés, 
hozzászólás, vélemény sincs. A szavazás következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az 
előterjesztés határozati javaslatáról: 
 
A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta:  

113/2016. (IX.07.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja a Jókai sori ún. „mentőbejáró” mentők részére történő kijelölését „Behajtani 

tilos” jelzőtábla és „Kivéve Mentőszolgálat” kiegészítő tábla kihelyezésével. Támogatja 

továbbá az ún. „mentőbejáró”-n a megállási tilalom megszűntetését és a „Megállni tilos” 

jelzőtábla bevonását, valamint az ún. „mentőbejárat”-ról a Szilfákaljára a balra nagy ívű 

kikanyarodás lehetőségének útburkolati jellel történő biztosítását. 

A táblák kihelyezéséhez és az útburkolati jel felfestéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a 

2016. évi városi költségvetés városüzemeltetési táblázat belterületi útfenntartás kerete 

terhére biztosítja. 

Határidő : 2016. október 20. 

Felelős  : jegyző 

10) Előterjesztés vendéglátó-ipari előkert kialakításával kapcsolatos kérelemről 
 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdés, 
hozzászólás, vélemény sincs. A szavazás következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az 
előterjesztés határozati javaslatáról: 
 
A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta:  

114/2016. (IX.07.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága – a 

bizottság eltérő döntéséig, határozatlan időtartamra – támogatja a Kléner Manufaktúra 

Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Újvárosi utca 5.) közterület-használattal kapcsolatos 

kérelmét, miszerint az Újvárosi utca 5. szám előtti területen, a járda és meglévő szegély 

között vendéglátó-ipari előkertet alakítson ki.   

A kérelmező köteles a közterület-használatára vonatkozóan a szükséges engedélyeket 

beszerezni, valamint az igényelt terület használatára hatósági szerződést kötni, és az 

5/2009. (II. 26.) sz. Önkormányzati rendelet szerinti díjat megfizetni. Kérelmező köteles 

továbbá eltérő döntés esetén a közterületet az eredeti állapotára helyreállítani. 

Határidő : - 
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Felelős  :  Jegyző 

11) Előterjesztés intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan 
Szilágyiné Pál Gyöngyi/városfejlesztési irodavezető - helyettes: A Thököly Imre Általános Iskola 

konyha szigetelésére érkezett három árajánlat, melyet a tegnapi nap folyamán soron kívül 

minden bizottsági tag megkapott. Kéri, hogy ezen árajánlatokat tekintse a Tisztelt Bizottság az 

előterjesztés és a határozati javaslat részének. 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs kiegészítése, kérdés, hozzászólás. A szavazás 
következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatáról: 
 
A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta:  

115/2016. (IX.07.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, 

illetve Gazdasági Bizottsága támogatja az alábbi felújítási munkálatok megvalósítását a 

2016. évi városi költségvetés intézmény-felújítási kerete terhére: 

1./ Aprónép Óvoda – gázvezeték kiváltás   bruttó 406.600,- Ft 

2./ Liget Óvoda – E.ON teljesítménybővítés  bruttó 220.000,- Ft 

3./ HSE – öltöző ráépítés, kiegészítő munkálatok  bruttó 2 MFt 

4./Thököly Imre Általános Iskola konyha szigetelés  bruttó 1.713.230 Ft 

Ezzel egyidejűleg a 68/2016 (V.31.) számú VMB, valamint a 121/2016. (V.31.) GB 

döntésében az intézmény-felújítási munkálatokra vonatkozó mellékletben a Liget Óvoda 

részére E.ON teljesítménybővítés címen a 150.000,- Ft-os keretösszeg biztosítását 

visszavonja, a határozatok többi részének változatlanul hagyása mellett. 

Utasítja a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő : ütemezés szerint 

Felelős  :  Jegyző 

12) Bejelentések, tájékoztatások 
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi/városfejlesztési irodavezető - helyettes: Az Adósságkonszolidációs 

pályázatunk júliusban benyújtásra került, jelenleg bírálati szakaszban van. Ebből a pályázatból 

kivette a Képviselő – testület a Luther utcai leállósáv megépítését, hogy azt majd önerőből 

elvégzi önkormányzatunk. A leállósávra időközben az engedély megérkezett. Az építési engedély 

határozata alapján megállapításra került, hogy a leállósáv kialakításában törés nem lehet, tehát a 

szépen beállt fasort, mely 13 db fából áll, ki kellene vágni. A fák védelme érdekében több 

megoldás is szóbajött pl: úttengely eltolás, forgalmi sáv szűkítés, de ezekre fizikailag nincs mód 

vagy esztétikailag nem támogatható. 
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Máté Lajos/VMB tag: Nem támogatja a fák kivágását. A jelenlegi szabálytalan alakú parkoló 

bővítésével ill. az Árpád utca elején kb:100 méteren is ki lehetne jelölni leállósávot, amennyiben 

parkolók kialakítása a cél.  

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben további kiegészítések nincsenek az ülést 11.03 – kor 

bezárja.  

 
k.m.f. 

Marosi György Csongor       Orosz János 

VMB tag         VMB elnök 

Molnár Edit 

jegyzőkönyv vezető 


