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Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

(továbbiakban: VMB) 2017. március 22 - én 10.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről   

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

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

Gergő 

Meghívottak: Antalné Tardi Irén – képviselő, Dr. Korpos Szabolcs – megbízott jegyző, Szilágyiné 

Pál Gyöngyi – városfejlesztési irodavezető – helyettes, Dr. Sléder Tamás – igazgatási iroda 

vezető, Szabó László – ügyintéző, Nagy László – EMKK Zrt képviseletében 

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).   
Kanizsay György Béla/önkormányzati képviselő: Kéri a Bizottságot, hogy a Multifunkciós 
Sportcsarnok tárgyában írt egyéni képviselői indítványát tűzze napirendre és tárgyalja meg. 
Orosz János/VMB elnök: Aki támogatja, hogy a Multifunkciós csarnok tárgyában írt egyéni 
képviselői indítványt a Bizottság megtárgyalja, az kézfeltartással jelezze: 
 
A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 3 igen szavazattal (Majoros Petronella, Harsányi 

István, Árva Gergő) 5 ellenszavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Németi Attila 

Sándor, Máté Lajos, Kovács Károly), nem támogatta, hogy a napirendek között a 

Multifunkcionális csarnok egyéni képviselői indítvány megtárgyalásra kerüljön.  

Orosz János/VMB elnök: Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a kiküldött meghívóban szereplő 
napirendi javaslatokkal egyetért, az kézfeltartással jelezze: 
 
A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

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

következő határozatot hozta: 

24/2017. (III.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 

2017. március  22  - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

Napirendi pontok megtárgyalása: 

1. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2016-os működéséről. (3.sz. Képviselő – testületi 
napirend) 
Előadó: igazgatási irodavezető 

2. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. évi működéséről 
szóló beszámolóhoz. (4.sz. Képviselő – testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

3. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosításáról. (10.sz. Képviselő – testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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4. Előterjesztés forrás biztosítására közterületek felújítása céljára. (11.sz. Képviselő – 
testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

5. Előterjesztés intézmény-felújítás céljára történő pénzügyi forrás biztosítására. (12.sz. 
Képviselő – testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

6. Előterjesztés az FGSZ Fölgázszállító Zrt. támogató felajánlásával kapcsolatosan. (13.sz. 
Képviselő – testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

7. Előterjesztés pályázati lehetőségről. (14.sz. Képviselő – testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

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

8. Előterjesztés a 2017. évi intézmény – felújítási munkák előkészítéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

9. Előterjesztés új városrész helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedésbe történő 
bevonásával kapcsolatosan 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

Bejelentések, tájékoztatások 

1. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2016-os működéséről  
 
Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése, a kérdések, 
hozzászólások következnek. 
Árva Gergő/VMB tag: Az előterjesztésben szerepel, hogy a földtulajdonosok nem fizetnek 
mezőőri járulékot, miért? 
Dr. Sléder Tamás/igazgatási irodavezető: Képviselő – Testületünk eddig még nem támogatta a 
helyi gazdálkodók anyagi hozzájárulását, önkormányzatunk önerőből működteti a mezőőri 
szolgálatot.  
A mezőőri járulék bevezetését politikai döntésnek kell megelőznie, melyben a Képviselő – 
Testület ezt a járulékfizetési kötelezettséget a gazdálkodókra, kert tulajdonosokra kirója, 
mértékét megállapítja.  
Orosz János/VMB elnök: Nem látja a mezőőri munka eredményességét.  
Dr. Sléder Tamás/igazgatási irodavezető: 3 fő látja el a mezőőri szolgálatot, ez Hajdúszoboszló 
külterületének felügyeletére kevés. A Hajdúszoboszló nagyságú települések jóval nagyobb 
létszámú mező őri szolgálatot tartanak fenn. 
Kovács Károly/VMB tag: Véleménye szerint a mezőőrök mint önkormányzati alkalmazottak, így 
az önkormányzat dűlő útjaira vigyázzanak és ha azok károsodnak, akkor tegyenek feljelentést. 
Ezt azért tarja jónak, mert minden gazdálkodó egy kicsit mezőőr is, aki vigyáz az értékeire.  
Szabó László/ügyintéző: Megfelelő technikai feltételeket kell a mezőőröknek biztosítani. Pl.: 
telepjáró, fényképezőgép, PDA stb.  
A szabálytalanságokat fényképekkel kellene tudniuk alátámasztani és a közterület felügyelethez 
hasonlóan akár helyszíni bírságot is kiróhatnának a szabálysértés elkövetőire. A hallomás 
alapján történő feljelentésekkel nem tudnak a hatóságok mit kezdeni, ezért sem látja az 
eredményességüket elnök úr.  
Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdés, 
hozzászólás, vélemény sincs. A szavazás következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az 
tájékoztató tudomásul vételéről: 
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A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

25/2017. (III.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezei 

őrszolgálat 2016 évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul vegye.  

Határidő : 2017. március 23. 

Felelős  :   elnök 

 
2. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. évi 

működéséről szóló beszámolóhoz. 
  

Orosz János/VMB elnök: A Bizottság tagjaitól nincs kérdés, hozzászólás, ezért a szavazás 

következik. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással jelezze: 

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

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

26/2017. (III.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megállapítsa, hogy  

-  az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - Hajdú Volán Közlekedési 
Zártkörű Részvénytársaság jogutódja - a 2013. december 30-án létrejött 
Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségének 2016. évben eleget tett, s 

- a Közszolgáltatási Szerződés vonatkozó előírásaiban foglaltak alapján a 2016. évi 
bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a szokásos mértékű 
nyereség biztosítása érdekében az önkormányzat 5.166,-eFt összegű 
önkormányzati működési támogatást biztosít. A működési támogatás forrása: 
4.758,-eFt a 2016. évi pénzmaradvány, míg 408,-eFt a 2017. évi városi költségvetés 
általános tartalék kerete. 

- Közszolgáltatási Szerződés vonatkozó előírásaiban foglaltak alapján a 
bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a szokásos mértékű 
nyereség összege 2016. évben 19.825,-eFt volt.  
 

Határidő : 2017. március 23. 

Felelős  : elnök 

3. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosításáról. 
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Orosz János/VMB elnök: A Bizottság tagjaitól nincs kérdés, hozzászólás, ezért a szavazás 

következik. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással jelezze: 

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

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

27/2017. (III.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Luther 

utcai leállósáv megvalósítására 8.500.000,- Ft pénzügyi forrást biztosítson a 2017. évi 

költségvetés általános tartalék kerete terhére. 

Az „Adósságkonszolidációban részt nem vett ÖK támogatása 2016.” költséghelyen 

biztosított pénzügyi keretösszeghez - közbeszerzési és hatósági díjak, felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadói és műszaki ellenőri feladatok ellátásának fedezeteként - 

további 1 MFt keretösszeget biztosít a 2017. évi költségvetés általános tartalék kerete 

terhére. 

Határidő : 2017. március 23. 

Felelős  : elnök 

4. Előterjesztés forrás biztosítására közterületek felújítása céljára. 
 

Marosi György Csongor/VMB tag: A balesetveszély elhárítására biztosítaná önkormányzatunk 

ezt a pénzügyi forrást.  

Orosz János/VMB elnök: A Bizottság tagjainak nincs kérdése, hozzászólása, ezért a szavazás 

következik. Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással jelezze: 

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

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

28/2017. (III.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 

városi költségvetésben a közterületek felújítására 20 Mft összeget biztosítson az általános tartalék 

keret terhére, melynek felhasználásáról a Hivatal javaslata alapján külön előterjesztés keretében 

dönt. 

Utasítja mb. Jegyzőt az előkészítéshez szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő : 2017. március 23. 
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Felelős  : elnök 

5. Előterjesztés intézmény-felújítás céljára történő pénzügyi forrás biztosítására  
 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kiegészítés a szavazás következik. Kéri 

a Bizottság tagjait, hogy kézfeltartással szavazzon az előterjesztés határozati javaslatáról: 

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

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

29/2017. (III.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. 

évben 50 MFt összegű forrást biztosítson a fenntartása alá tartozó intézmények felújítási 

munkálatainak elvégzésére a városi költségvetés általános tartalék kerete terhére. 

Határidő : 2017. március 23. 

Felelős  : elnök 

6. Előterjesztés az FGSZ Fölgázszállító Zrt. támogató felajánlásával kapcsolatosan.  
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi/városfejlesztési irodavezető – helyettes: Az FGSZ Zrt felajánlását 

köszönettel fogadtuk. A cég májusban szeretné a kivitelezési munkákat befejezni. Mint ahogyan 

az előterjesztésben is fogalmaz, a felajánlott 3 mFt támogatás már meglévő játszótér elemeinek 

bővítésére elég. Ezért régi típusú játszóteret javasol beemelni a projektben, de nem a Szent 

István parki játszóteret, az előterjesztésben is részletezett okok miatt.  

Javaslata ezért a Szilfákalja 20 alatti játszótér. A játszótér rendelkezik a felajánló által kért 

feltételekkel pl: parkolási lehetőség.  

Polgármester úr ígéretet tett, hogy saját keretéből biztosítja a munkálatok egyéb a felajánló által 

kért költségeit (pl: tea, szendvics biztosítása). 

Majoros Petronella/VMB tag: Több település, a gyerekek nagy örömére „Zöld játszóteret” hozott 

létre. Ennek a megvalósítása belefér ebbe a 3 mFt-ba és ezért javaslata, hogy még egy játszótéri 

elem bővítése helyett zöld labirintust építsen felajánló. A zöld labirintus későbbiekben is jól 

menedzselhető, jól mutat kiadványokon, fotókon.  

Kéri az irodát, hogy kérdezzen rá arra, hogy játszótéri elemek építése helyett felajánló telepítene 

e zöld labirintust az általunk meghatározott területre? 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kiegészítés a szavazás következik. Kéri 

a Bizottság tagjait, hogy kézfeltartással szavazzon az előterjesztés határozati javaslatáról: 

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

Csongor, Németi Attila Sándor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Harsányi István, Kovács Károly, 
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Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

30/2017. (III.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

köszönettel elfogadja az FGSZ Földgázszállító Zrt. 3 millió Ft összegű támogatását. A 

támogatást az Önkormányzat játszótér fejlesztésre kívánja fordítani, melynek konkrét 

helyszíne meghatározására felhatalmazza a mb. Jegyzőt a Zrt.-vel történő további 

egyeztetések lefolytatására a mielőbbi megvalósítás érdekében. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert az együttműködés kereteit meghatározó Támogatási szerződés aláírására. 

Határidő : 2017. március 23. 

Felelős  : elnök 

7. Előterjesztés pályázati lehetőségről. 
 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kiegészítés a szavazás következik. Kéri 

a Bizottság tagjait, hogy kézfeltartással szavazzon az előterjesztés határozati javaslatáról: 

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

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

31/2017. (III.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa 

pályázat benyújtását a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 

felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.2. pont a) és c) pontok szerinti 

„ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű 

felhívásra. 

A Képviselő-testület fejlesztési célként támogatja a Gábor Áron utca Szent Erzsébet és 

Pávai Vajna Ferenc utca közötti szakaszának előterjesztés szerinti megvalósítását. 

Képviselő-testület külön előterjesztés keretében dönt a pályázat konkrét műszaki 

tartalmáról, az igényelt támogatás és vállalt önerő mértékéről. 

Határidő : 2017. március 23. 

Felelős  : elnök 

8. Előterjesztés a 2017. évi intézmény – felújítási munkák előkészítéséről 
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Orosz János/VMB elnök: Minden évben Bizottságunk helyszíni szemlén áttekinti a város 

intézményeinek állapotát. Kéri, hogy az előterjesztésnek megfelelően jelentkezzenek a helyszíni 

bejárásra. 

Németi Attila Sándor bizottsági tag jelentkezett.  

 
Orosz János/VMB elnök:  Amennyiben nincs hozzászólás, kiegészítés a szavazás következik. Kéri 

a Bizottság tagjait, hogy kézfeltartással szavazzon az előterjesztés határozati javaslatáról: 

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

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

32/2017. (III.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Városfejlesztési, Mezőgazdasági 

Bizottsága az intézmény-felújítási munkálatok előkészítése során 2017. április 10-11-én, az 

intézmények helyszíni bejárásán - a felújítási igények megismerése céljából - az alábbi bizottsági 

tagok vesznek részt: 

Orosz János és Németi Attila Sándor. 

Utasítja a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő : 2017. augusztus 20. 

Felelős  :   Jegyző 

9. Előterjesztés új városrész helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedésbe 
történő bevonásával kapcsolatosan 

 

Orosz János/VMB elnök: Többször tárgyalta már Bizottságunk is, a körzetében lakók 

közlekedési problémáit. Támogatja az előterjesztést úgy, hogy egy reggeli, déli és esti autóbusz 

járat induljon kísérleti jelleggel az új városrészben.  

Antalné Tardi Irén/önkormányzati képviselő: Nem támogatja az előterjesztést, nem tartja ezt a 

körzeti igényt elsődleges prioritásnak, hiszen a lakóközösség sem jelezte ennek egyértelmű 

szükségességét a kiküldött kérdőívekben. Javaslata, hogy halasszák a döntést későbbre. 

A tervezett járat veszteséggel működne! 

Marosi György Csongor/VMB tag: A tömegközlekedés sehol sem rentábilis. Kísérleti jelleggel 

támogatja az előterjesztést és annak határozati javaslatát.  

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs hozzászólás, kiegészítés a szavazás következik. Kéri 

a Bizottság tagjait, hogy kézfeltartással szavazzon az előterjesztés határozati javaslatáról: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Máté Lajos, Kovács Károly) 3 ellenszavazattal (Majoros 
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Petronella, Harsányi István, Árva Gergő), tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a 

következő módosított határozatot hozta: 

33/2017. (III.22.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága: 

- egyetért a Hétvezér telep elnevezésű városrész helyi menetrendszerinti autóbusz-
közlekedésbe történő bevonásával kísérleti jelleggel, 2017. szeptember 1. és 2017. 
december 31. közötti időszakban; Az előterjesztésben foglaltaktól eltérően három 
kísérleti járat indítását támogatja. 

- egyetért azzal, hogy a szolgáltató a feladatot 1 db Iveco C50C típusú midibusz 
biztosításával lássa el, a jelenleg rendelkezésre álló autóbuszvezetői állomány 1 
fővel történő bővítésével, a felmerülő indokolt költségek biztosítása mellett. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
a Képviselő-testület támogató döntését követően külön előterjesztés keretében dönt: 

- a Hétvezér telepen szükségessé váló forgalmi rend módosításról, költségeinek 
biztosításáról; 

- az ideiglenes megállóhelyek előterjesztésben megjelölt helyszíneken történő 
kialakításáról, költségeinek biztosításáról.  

 

Határidő : - 

Felelős  :   - 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben további kiegészítések nincsenek az ülést 11.30 – kor 

bezárja.  

k.m.f. 

 

 

Marosi György Csongor       Orosz János 

VMB tag         VMB elnök 

 

 

 

 

 Molnár Edit 

jegyzőkönyv vezető 


