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Ügyiratszám: 20327-1/2015.
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Szilágyiné Pál Gyöngyi
főmérnök

Jegyzőkönyv

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának

Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 2015. 11.11 - én 1000 órakor kezdődő üléséről
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Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 2015.
november 11 - én 10.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Orosz János, Marosi György Csongor,
Harsányi István, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla
Jelen vannak továbbá: Dr. Sléder Tamás – aljegyző, Lőrincz László - gazdasági irodavezető, Szilágyiné
Pál Gyöngyi – városfejlesztési irodavezető helyettes, Nyéki István – VGNZRT vezérigazgató
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, Marosi képviselő úr később érkezik).
Kéri, hogy aki a kiküldött Napirendi javaslatokkal egyet ért, az kézfeltartással jelezze:
A VMB 5 igen szavazattal (Orosz János, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva Gergő)
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
170/2015. (XI.11.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 2015.
november 11 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg:
Napirendi pontok:
1. Tájékoztatás a közvilágítás üzemeltetéséről
Előadó: vezérigazgató
2. Előterjesztés az UTIBER Közúti Beruházó Kft kérelméről
Előadó: gazdasági irodavezető – főkönyvelő
3. Előterjesztés a közterület – használat, közterület – hasznosítás helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes
4. Előterjesztés a közvilágítási lámpatestek átadásáról
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes
5. Előterjesztés a HBVSZ Zrt szivattyú felújításával kapcsolatos igényének kompenzációval
történő rendezésére vonatkozó javaslatáról
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes
6. Előterjesztés Bambínó Óvoda előtti leállósáv építéséről
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes
7. Előterjesztés „Zöld város kialakítása” pályázat előkészítésére
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes
8. Előterjesztés pályázathoz pénzügyi forrás biztosítására
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes
9. Előterjesztés szökőkutak felújításával kapcsolatosan
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Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes
10. Beszámoló a 2015 – ben elvégzett felújítási, beruházási munkákról.
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes
Képviselő – testületi napirendben nem szereplő, csak VMB - i anyag:
11. Előterjesztés sebességmérő készülék kihelyezéséről
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes
12. Előterjesztés a Hőgyes utca – Kossuth utca csomópont biztonságosabbá tételéről
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes
13. Előterjesztés közterületi parkolóhelyek kialakításáról
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes
14. Bejelentések, tájékoztatások
Napirendek megtárgyalása:
1. Tájékoztatás a közvilágítás üzemeltetéséről
Orosz János/VMB elnök: Előterjesztőnek nincs kiegészítése, ezért kéri a Bizottság tagjait, hogy
kérdéseiket tegyék fel.
Kanizsay Béla/VMB tag: Előterjesztő szerint, a korábbi üzemeltetőhöz képest költséghatékonyabban
tudják e a közvilágítási feladatot végezni, vagy sem?
Nyéki István/VGNZRT vezérigazgató: Az elektromos áram beszerzését továbbra is az Önkormányzat
végzi, melynek költsége lényegesen kevesebb mint a Mezei Vill Kft idején volt, tehát itt költség
megtakarítás történt. Az üzemeltetés költségeiről nem tudja a kérdezőt tájékoztatni, mivel nem
ismeri elődjének a felmerült költségeit. A beépített anyagok keretében, csak a bekerülési költséget
terhelik át az Önkormányzatnak, tehát itt is van megtakarítás. Az általány díj esetében ha azt
visszavetítjük a városban lévő közel 4.000 db oszlopra, akkor egy hasonló adottságokkal rendelkező
település általány díjával lesz a mienk is hasonló. Előnyként jegyzi meg erre a kérdésre válaszul, hogy
a városban vannak, a felmerült problémákra azonnal tudnak reagálni, saját személyi állománnyal és
eszközökkel rendelkeznek.
Szilányiné Pál Gyöngyi/városfejlesztési irodavezető helyettes: Az üzemeltetési költséggel
kapcsolatban kiegészítésként jegyzi meg, hogy idén 90 MFt körül lesz a teljes üzemeltetési költség.
Valójában ez közel 20 MFt körüli megtakarítást eredményez az előző üzemeltető költségeivel
szemben. Abban az időszakban viszont költségvetési tényező volt a beruházás megtérülése is.
Orosz János/VMB elnök: A város éjszakai megvilágítása jóval biztonságosabb lett, ezért ha egyéb
előnye nem is jelentkezik az átszervezésnek, szerinte már akkor is megérte üzemeltetőt váltani. Kéri a
Bizottság tagjait, hogy aki a tájékoztató határozati javaslatát elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
A VMB 5 igen szavazattal (Orosz János, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva Gergő)
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
171/2015. (XI.11.) VMB határozat:
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja,
hogy Hajdúszoboszló Város Képviselő – testülete a hajdúszoboszlói közvilágítás üzemeltetésről
szóló tájékoztatót elfogadja, és hozzájáruljon a „közvilágítási feladatátvállalási szerződés” 5.3.
pontjának módosításához úgy, hogy a kötelező éjszakai bejárást 60 naponként kell elvégezni.
Hozzájárul továbbá az 5.7. pont 5 bekezdésének módosításához úgy, hogy a lámpatestek teljes
körű tisztításáról, rögzítő- és kötőelemek ellenőrzéséről szükség szerint kell gondoskodni.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
2. Előterjesztés az UTIBER Közúti Beruházó Kft kérelméről
Orosz János/VMB elnök: Előterjesztőnek nincs kiegészítése, ezért kéri a Bizottság tagjait, hogy
kérdéseiket tegyék fel. Nincs kérdés, hozzászólás. A szavazás következik. Aki a határozati javaslatot
elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
A VMB 5 igen szavazattal (Orosz János, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva Gergő)
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
172/2015. (XI.11.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága etámogatja,
hogy Hajdúszoboszló Város Képviselő – testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az M35 autópálya
Debrecen Berettyóújfalu (55+100-69+250 km sz.) között valamint a Debrecen Berettyóújfalu
(49+050-55+100 km sz). közötti szakasz vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció szerinti
csapadékvíz elvezetés megvalósításához.
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt a szükséges szakhatósági és más engedélyek
beszerzésétől és az azokban foglaltak betartása alól.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok aláírására.
Határidő

: 2015. december

Felelős

: Jegyző

3. Előterjesztés a közterület – használat, közterület – hasznosítás helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Szilágyiné Pál Gyöngyi – városfejlesztési irodavezető helyettes: Módosításokat fogalmaz meg a
rendelet tervezettel kapcsolatosan:
Az alaprendelet 13.§. rögzíti, hogy a nyilvános liciteket meddig kell lebonyolítani a
Hivatalnak. Többszöri megkeresés alapján ezt minél hamarabb szeretnék az árusok, ezért
határidőként március 15 – i kerül megjelölésre április 30 helyett.
Az alaprendelet 10.§.(1) bekezdésében szabályoznák a következőket „év közben a kijelölt
hasznosító helyek számának növelésére a nyilvános pályázatban és a nem licites helyeknél
sincs lehetőség”. Tehát mindkét árusítási formát szabályoznák ebben a pontban. Ezeket a
módosításokat a Gazdasági Bizottság ülésére ki fogja osztani, hogy írásban is nyomon
követhető legyen a módosítás.
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Árva Gergő /VMB tag: Mindenkire vonatkozik tehát a licit a rendelet elfogadása után? A pályázati
kiírásban a fabódék használatát nem kellene szabályozni?
Szilágyiné Pál Gyöngyi – városfejlesztési irodavezető helyettes: A licit valóban mindenkire vonatkozik,
a pályázati útmutató azonban nem része a tárgyalt anyagnak, hiszen az útmutató egy részletes
szabályozást fog majd adni az árusításra. A fabódékkal kapcsolatos engedélyeket idén mindenkinek
egy évre adta ki a Hivatal és ezt minden árus el is fogadta. Úgy gondolja, hogy ezt a lehetőséget
jövőre is biztosítani kell a vállalkozóknak.
Orosz János/VMB elnök: Az Önkormányzat pályázati forrásból rendezni kívánja a fürdő főbejárata
előtti teret, parkot és ebben az egységes pályázati szerkezetben fogják a fabódék kérdését is
várhatóan megoldani. Amennyiben nincs további kérdés, a szavazás következik. Aki az előbb
elhangzott módosítások figyelembevételével a rendelettervezetet elfogadja, az kézfeltartással
jelezze:
A VMB 5 igen szavazattal (Orosz János, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva Gergő)
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
173/2015. (XI.11.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja,
hogy Hajdúszoboszló Város Képviselő – testülete a közterület – használat, közterület – hasznosítás
helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítását elfogadja:
RENDELET - TERVEZET
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009 (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdése és a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET)
rendelkezéseire is, az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.26.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4.§ (2) bekezdés f) pontját hatályon kívül helyezi,
helyette az alábbi szöveg kerül:
„f) egyéb rendezvény – kivéve az önkormányzat vagy intézménye által szervezett rendezvény vagy
az éves programfüzetben szereplő rendezvény – szervezéséhez első alkalommal”
2. §
A R. 4. § (2) bekezdése az alábbi g) és h) pontokkal egészül ki:
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„g) vendéglátóipari előkert kialakításához;
h) a 2.sz. mellékletben nem szereplő, egyéb közterület használatához, kivéve a 14.§. (6) – (10)
bekezdésekben foglalt esetek.”
3.§
A R. 5. § (1) bekezdés a) b) és c) pontjait hatályon kívül helyezi, helyette az alábbi szöveg került:
„a) üzlethomlokzaton elhelyezett, közterületbe 10 cm-nél mélyebben benyúló védőtető,
kirakatszekrény kialakítására, cégtáblára, címtáblára, reklámberendezés telepítésére, védőtető,
ernyő, fényreklám, üzletkörrel kapcsolatos hirdetmények és hirdető berendezések elhelyezésére,”
b) önkormányzati tulajdonú földterületre ideiglenesen vagy meghatározott időre nem
önkormányzati tulajdonú felépítmény elhelyezésére és üzemeltetésére, továbbá közterület
igénybevételével rendezett, a település egészét érintő rendezvények, vásárok, kiállítások, országos
rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek, iparművészeti vásár, sport- és kulturális
rendezvények, mutatványos és egyéb rendszeres és alkalmi (szezonális) rendezvények és alkalmi
ideiglenes árusítás esetén (pl. Mindenszentek, karácsonyi, szilveszteri árusítás, fenyőfa-árusítás,
stb.),”
c) építési állvány, építőanyag és építési törmelék ideiglenes elhelyezésére,”
4.§
A R. 5. § (1) bekezdés g) pontja az alábbi mondattal egészül ki:
„Amennyiben az ingatlan vagy annak egysége előtt műszaki szempontból nem helyezhető el a
megállító tábla, vagy üzleti szempontból irreleváns az elhelyezése, úgy annak 100 m-es körzetében
is kitehető 1 db úgy, hogy az más ingatlan vagy annak egysége érdekeit ne sértse, melynek
igazolása kérelmező feladata.”
5.§
A R. 10. §-a az alábbi (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Utcai zenés, énekes, táncos produkció esetén erősítő használata nem megengedett, kivéve a
kulturális és turisztikai rendezvények során fellépő zenés, énekes, táncos produkció esetén.
(11) A Hősök tere – Szilfákalja – Debreceni út (József Attila utca – Kemping utca közötti szakasza)
közterületeken talajhoz rögzített cégtábla, címtábla, hirdetőtábla kihelyezése nem
engedélyezhető.”
6.§
A R. 11. §-át hatályon kívül helyezi és helyette az alábbi 11. § (1), (2) és (3) bekezdés lép életbe:
„(1) Közterület-hasznosítási jogosultság pályázat útján, nyilvános árverésen történő licitálással
nyerhető el a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében felsorolt bármely árucikk
közterületen történő árusításához, vagy alkotó művészeti tevékenység végzéséhez, valamint a
játszó-, és szórakoztató tevékenység végzéséhez és az ehhez szükséges eszközök elhelyezéséhez.
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Az egyes árusítóhelyeken végezhető tevékenységek listáját a nyilvános árverésre történő
jelentkezés feltételeit tartalmazó pályázati kiírásban kerül rögzítésre.
(2) A nyilvános árverésen elnyert jogosultság kötelező igénybevétellel egy főszezonra (92 nap) szól,
mely főszezoni időtartam kezdő napja nyertes pályázó döntése alapján június 01. napja vagy
június 16. napja lehet.
(3) Nyertes pályázót az elő- és utószezonban előbérleti jog illeti meg az elnyert árusító hely
hasznosítására vonatkozóan. Amennyiben nyertes pályázó ezzel a lehetőségével nem él, úgy előés utószezonban illetve egyéb időszakban az árusító hely a Polgármesteri Hivatal által
hasznosítható.”
7.§
A R. 12. §-át hatályon kívül helyezi és helyette az alábbi 12.§ (1) - (3) bekezdés lép életbe:
„(1) A nyilvános pályázatra bocsátandó, árusítás céljára kijelölt helyek, az alkotó művészeti
tevékenység végzésére kijelölt helyek, valamint a játszó-, szórakoztató tevékenység végzésére
kijelölt helyek jegyzékét a 2. számú melléklet tartalmazza. Év közben a kijelölt árusítóhelyek
számának növelésére nincs lehetőség.
(2) A hasznosításra kijelölt 2. sz. melléklet szerinti helyek területnagysága
(1)
árusítás céljára kijelölt hely esetén minimum 2 m2, maximum 3 m2;
(2)
alkotó művészeti tevékenység céljára kijelölt hely esetén minimum 1 m2, maximum 2
m2;
(3)
játszó-, szórakoztató tevékenység végzésére kijelölt helyen 1 db berendezés helyezhető
el, melynek méretét egyedileg szükséges meghatározni.
(3)
A kijelölt helyek hasznosítása során figyelembe kell venni, hogy a Szent István park az
év nagy részében turisztikai, gasztronómiai és kulturális rendezvények helyszíne is.”

8.§
A R. 13. § (1) bekezdésben „április 30-ig” időpont helyett „március 15-ig” időpont kerül és a
„közterület/ek” szó előtt a „kijelölt” szóval egészül ki a mondat a többi részének változatlanul
hagyása mellett.
9.§
(1) A R. 13. § (2) bekezdésében a „kiírásnak” szót követően az alábbi szöveg beszúrásra kerül a
mondat többi részének változatlanul hagyása mellett:
„- melyről a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottságot tájékoztatni szükséges -”
(2) A R. 13.§ (2) bekezdése az alábbi f.), g.), h.), i.) és j.) pontokkal egészül ki:
„f.) a kijelölt helyen végezhető tevékenység megnevezését,
g.) a közterület használati díj megfizetésének rendjét,
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h.) a kijelölt hely hasznosításának egyéb feltételeit, különösen a jogellenes használat eseteit,
jogkövetkezményeit,
i.) a kijelölt hely használatának esetleges korlátozását vagy módosítását a területen évente
megrendezésre kerülő turisztikai, gasztronómiai, kulturális rendezvények ideje alatt,
j.) eső esetén a helyek átrendeződését”
(3) A R. 13. § (3) bekezdése hatályát veszíti, helyette az alábbi szöveg kerül:
„(3) A hasznosítási jogosultság az induló licitdíjhoz képest legmagasabb összegű díjat felajánlót
illeti meg. Amennyiben a legmagasabb összegű díjat felajánló a szerződéskötés előtt visszalép, a
területre új pályázatot lehet kiírni.”
10.§
(1) A R. 14. §-ának megnevezése a „Közterület igénybevétele kérelemre” szöveg helyett
„Közterület használata és hasznosítása kérelemre” megnevezésre változik.
(2) A R. 14.§-ának (1) – (5) bekezdése átalakul (7) – (11) bekezdésekre és kiegészül az alábbi (1) (6) bekezdéssel:
„(1) A nyilvános pályázat nélkül hasznosítható, kijelölt helyeket a 2. számú melléklet és a 3.sz.
melléklet tartalmazza. Év közben a kijelölt hasznosítható helyek számának növelésére nincs
lehetőség.
(2) A 28. és 29. sorszámú helyeken az önkormányzat a helyi kézműves mesterségek
bemutatkozására térítésmentesen biztosítja – a közterület hasznosítását.
(3) A 9. 17. és 35. sorszámú helyeken utcai zenés, táncos, énekes produkciók számára, a hivatal
által meghatározott időbeosztással történik a közterület használata/hasznosítása, úgy, hogy minél
több művész bemutatkozása legyen biztosított;
(4) A 34. sorszámú helyen saját irodalmi vagy képzőművészeti alkotás bemutatása és értékesítése
céljára biztosít lehetőséget az önkormányzat a közterület használatára vonatkozóan a hivatal által
meghatározott időbeosztással;
(5) A 36. sorszámú helyen a TDM szervezet által szervezett programok, animációk részére biztosít
helyet, míg a 37. sorszámú helyen a Bocskai István Múzeum részére biztosít kitelepülési
lehetőséget a kiállítások népszerűsítése érdekében.
(6) A 2.sz. és a 3.sz. mellékletben szereplő, kijelölt helyeken kívüli egyéb közterület hasznosítási
kérelmekről a Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság dönt.”
(3) A 14. § (7) bekezdésében a „szakhatósági engedélyekkel” szövegrész helyébe a „mellékleteivel”
kifejezés kerül.
(4) A 14. § (11) bekezdés c.) pontját hatályon kívül helyezi, helyette az alábbi c.) pont lép hatályba:
„a közterület nagyságát, helyének és használat módjának pontos meghatározását,”
AZONOSÍTÓ: ME 21-01/B02
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11.§
A R. 17.§ (2) bekezdésében az „1.számú függeléke” szövegrészt követően kiegészül az „és az 1.sz.
melléklet” szövegrésszel a mondat többi részének változatlanul hagyása mellett.
12.§
A R. 20.§-a az alábbi (21)-(26) sorszámú fogalom meghatározásokkal egészül ki:
„(21) Játszó-, szórakoztató tevékenység: felfújható légvár, ugráló, trambulin üzemeltetése.
(22) Mutatványos, cirkuszi, vidámparki tevékenység: mutatványos, cirkuszi, vidámparki
berendezések (cirkuszi sátor, céllövölde, forgó, dodgem… stb) üzemeltetése
(23) Előadó művészeti tevékenység: előadóművészek a színészek, énekesek, zenészek,
táncosok és más személyek, akik az irodalmi vagy művészeti alkotásokat vagy népművészet
kifejeződéseit megjelenítik, éneklik, elmondják, elszavalják, eljátszák, tolmácsolják vagy más
módon előadják.
(24) Alkotó művészeti tevékenység: alkotóművész az, aki saját eszméjét, gondolatát, ötletét,
érzését, hangulatát, az ő legsajátosabb egyéni, művészi nyelvén színekben, formában
megvalósít. (pld: portrérajzolás, HENNA testfestés)
(25) képzőművészeti alkotás: mindazon művészeti ágakban folytatott tevékenységből
származó alkotás, melyek eredményét nézni, látni lehet és célja nem valamely konkrét
használati funkció kiszolgálása (pld: festészet, szobrászat, grafika).
(26) Kijelölt árusítóhely: a rendelet 2.sz. mellékletében felsorolt, nyilvános pályázaton vagy
nyilvános pályázat nélkül hasznosítható területeken, a 3.sz. mellékletben megjelölt hely.”
13.§
A R. 1.sz. mellékletében a „Nyilvános pályázatra bocsátandó területek jegyzéke” az 1-3. sorszámú
felsorolással együtt hatályát veszíti a melléklet többi részének változatlanul hagyása mellett.
14.§
A R. 2.sz. mellékletében a „Kézműves termékek és tevékenységek egész éves bemutatására
szolgáló árusító helyek” 1. sorszámú felsorolással együtt hatályát veszíti, helyette az alábbi jegyzék
lép hatályba, a melléklet többi részének változatlanul hagyása mellett:
„Nyilvános pályázatra bocsátandó területek jegyzéke
3.sz. mellékletben piros pöttyel és számozással jelölve
1.
2.

Szent István park
Mátyás király sétány

Nyilvános pályázat nélkül hasznosítható kijelölt területek jegyzéke
3.sz. mellékletben zöld pöttyel és számozással jelölve
1.

Szent István park
AZONOSÍTÓ: ME 21-01/B02
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2.

Mátyás király sétány
15.§

Jelen rendelet 1.sz. melléklete a R. 3.sz. mellékletévé válik.
16.§
(1) A R. 1.sz. függeléke díjtáblázat fejlécében az „I. II. III.” megnevezés „I. övezet, II. övezet, III.
övezet” megnevezésre változik.

(2) A R. 1.sz. függeléke díjtáblázat 8. sor közterület használat célja megnevezést hatályon kívül
helyezi, helyette az alábbi megnevezés lép életbe a többi szöveg változatlanul hagyása mellett:
„Alkalmi árusítás és a 2.sz. és 3.sz. melléklet szerinti kijelölt helyeinek hasznosítása /gurulókocsi,
sátor, asztal, pavilon/
főszezon (június 01 - augusztus 31. vagy június 16 – szeptember 15., utóbbi esetben a június 01 –
június 15. közötti időszak előszezonnak minősül) elő – és utószezon (május és szeptember hónap)
szezonon kívül (október 01 – április 30.)”
(3) A R. 1.sz. függeléke díjtáblázat 25. sor díjtételei kiegészülnek „/db” mértékkel.
(4) A R. 1.sz. függeléke díjtáblázat 35. sor közterület használat célja megnevezést hatályon kívül
helyezi, helyette a „Mozgásban lévő mozgóbolti tevékenység” megnevezés lép életbe.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
17. §
Jelen rendelet 2016.01.01-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is
alkalmazni kell.

Dr. Sóvágó László
polgármester

AZONOSÍTÓ: ME 21-01/B02
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4. Előterjesztés a közvilágítási lámpatestek átadásáról
Szilágyiné Pál Gyöngyi – városfejlesztési irodavezető helyettes: Az Önkormányzat 2004 – ben döntött
a közvilágítás korszerűsítése mellett és ezzel egyidejűleg új üzemeltetőt is választott. Ekkor a
felszerelt lámpatestek banki hitel fejében a bank tulajdonát képezték, majd szerződés született a
bank és Önkormányzatunk között, hogy maradvány értéken a futamidő végén átvesszük a
lámpatesteket. A futamidő végéhez értünk és a szerződés értelmében felmerült, hogy
Önkormányzatunk cége vásárolja meg ezeket a lámpatesteket. Erről szól az előterjesztés.
Nyéki István/VGNZRT vezérigazgató: Felhívja a figyelmet, hogy amennyiben átveszik az eszközöket,
akkor az amortizáció náluk kerül majd elszámolásra, ami azt jelenti, hogy az üzemeltetés veszteséges
lesz. Erre az üzleti terv tárgyalásakor kell majd visszatérniük.
Marosi György Csongor megérkezik a Bizottsági ülésre, így a tagok létszáma hat főre emelkedett.
Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás és kérdés, akkor a szavazás következik.
Aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze:
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A VMB 5 igen szavazattal (Orosz János, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva Gergő)
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
174/2015. (XI.11.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága elfogadja,
hogy Hajdúszoboszló Város Képviselő – testülete támogassa, hogy az Önkormányzat tulajdonát
képező közvilágítási lámpatesteket, az Önkormányzat, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási ZRt. nek, mint a városi közvilágítási hálózat üzemeltetőjének tulajdonjog átruházása mellett bruttó
18.073.327,- Ft ellenérték megfizetése ellenében átadja.
Határidő

: azonnal

Felelős

: Jegyző

5. Előterjesztés a HBVSZ Zrt szivattyú felújításával kapcsolatos igényének kompenzációval
történő rendezésére vonatkozó javaslatáról
Szilágyiné Pál Gyöngyi – városfejlesztési irodavezető helyettes: A meg nem fizetett vagyonhasználati
díj fejében végzett felújítási munkákról szól a javaslat. A valóságban tehát pénzmozgás nincs.
Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás és kérdés, akkor a szavazás következik.
Aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze:
A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly,
Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
175/2015. (XI.11.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága elfogadja,
hogy Hajdúszoboszló Város Képviselő – testülete az alábbi feltételekkel támogassa, a Hajdúkerületi
és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. által az önkormányzat ellátási felelősségi körében és
tulajdonában álló víziközmű-vagyonon 2015. évben elvégzett felújítási munkálatok értékének
megtérítését:
-

-

a melléklet szerinti megvalósult tételek - bruttó 5.162.354,- Ft – vonatkozásában a Zrt.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával szemben fennálló tartozásában kompenzációként - történő beszámítással;
a melléklet szerinti tervezett tételek estében azokat kertösszegként határozza meg,
melynek elszámolását a megvalósult tételekkel megegyezően – megfelelő alátámasztó
dokumentumok becsatolását követően – szintén kompenzációval biztosítja.

Határidő

: 2015.12.15.

Felelős

: Jegyző, HBVSZ műszaki igazgató
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1.sz. melléklet
Hajdúszoboszló Polgármesteri Hivatalnak 2015 évre vonatkozó beruházás, felújítás, pótlási tervek
Megnevezés

Felújítás

Megvalósult tételek

Beruházás

Pótlás

Megjegyzés

nettó Ft

1.

Woma motor

2.

Szivattyú felújítás

csatornamosó berendezés
341 516

380 000

3.

Szivattyú felújítás

554 818

4.

Szivattyú felújítás

620 116

5.

Szivattyú felújítás

593 955

6.

Oxitop mérőfej

7.

Homokkotró felújítás 1-es tétel

32 700

8.

Homokkotró felújítás 2-es tétel

150 000

9.

Homokkotró felújítás 3-es tétel

135 038

10.

Isonzó u. aknafedlapok

432 400

11.

Nádudvari u. aknafedlap csere

47 258

12.

Szivattyú felújítás

13.

Frenkvenciaváltó kijelző

14.

Hóvirág u. nyersvízvezeték javítás

oxigén érzékelő

137 280

leegyeztetve

606 965
32 800
4 000 000

leegyeztetve

Tervezett tételek
1.

Csapoló mérő

2.

Szivattyú felújítás

3.

Oxigénszonda

395 632

4.

Szenzorsapka membrán

178 280

5.

Frenkvenciaváltó

295 000

6.

Szivattyú vásárlás

7.

8.

402 757
276 181

980 000

Komposzt deponálásához műszaki
védelem kialakításának tervezése,
engedélyezése

Vízelvezetés szv telepen belül

hatósági kötelezés alapján
1 500 000

árajánlatkérés
folyamatban

1 500 000

árajánlatkérés
folyamatban

hatósági kötelezés alapján
3 311 289

Összesen:

7 980 000

2 301 407

13 592 696+ÁFA= 17 262 724

6. Előterjesztés Bambínó Óvoda előtti leállósáv építéséről
Szilágyiné Pál Gyöngyi – városfejlesztési irodavezető helyettes: Amennyiben Bizottsági, majd pedig
Testületi határozat alapján, idén szeretnék lekötni a meglévő pénzállományt, tudni kell, hogy a
munkák építési engedély kötelesek. Tehát az esetleges szerződésekben ki kell majd kötni azt, hogy a
szerződés csak az építési engedély kiadása után lép hatályba.
Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás és kérdés, akkor a szavazás következik.
Aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze:
A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly,
Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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176/2015. (XI.11.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága elfogadja,
hogy Hajdúszoboszló Város Képviselő – testülete támogassa, a városi költségvetés 13.
mellékletének 13/ÖK „Óvodák előtti parkolók” pénzügyi keretösszeg megemelését 9,1 millió Ft-tal
az általános tartalékkeret terhére.
Határidő

: beszerzések lebonyolítására: 2015. december 31.

Felelős

: Jegyző
7. Előterjesztés „Zöld város kialakítása” pályázat előkészítésére

Szilágyiné Pál Gyöngyi – városfejlesztési irodavezető helyettes: Novemberhez képest amennyiben
megjelenik a pályázat, 30 nap áll rendelkezésre, hogy a támogatási kérelmeket benyújtsa
Önkormányzatunk. De ehhez műszaki terveket, költségvetést és mint később kiderült ökológiai
állapotfelmérést és hatásbecslést is kérhetnek. Ezért a határozati javaslatot pluszban módosítaná
nettó 1 MFt – al, az ökológiai állapotfelmérésre és hatásbecslés elkészítésére.
Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás és kérdés, akkor a szavazás következik.
Aki a módosított határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze:
A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly,
Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
177/2015. (XI.11.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága elfogadja,
hogy Hajdúszoboszló Város Képviselő – testülete támogassa, pályázat benyújtását a Területi
Operatív program keretében megjelenő „Zöld Város kialakítása” megnevezésű pályázati felhívásra
az előterjesztésben megjelölt akcióterületeken tervezett projektelemekkel. A pályázat
benyújtásához bruttó 3,75 MFt összeget biztosít a 2015. évi városi költségvetés tartalék kerete
terhére.
Felkéri a jegyzőt az előzetes támogatási igény - lehetőség szerinti - 2015. évi benyújtására.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat további előkészítéséhez
és megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet a 2016. évi városi költségvetésben biztosítja.
Határidő

: pályázati felhívás szerint

Felelős

: Jegyző
Polgármester
8. Előterjesztés pályázathoz pénzügyi forrás biztosítására

Orosz János/VMB elnök: Előterjesztőnek nincs kiegészítése, ezért kéri a Bizottság tagjait, hogy
kérdéseiket tegyék fel. Nincs kérdés, hozzászólás. A szavazás következik. Aki a határozati javaslatot
elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
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A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly,
Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
178/2015. (XI.11.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága elfogadja,
hogy Hajdúszoboszló Város Képviselő – testülete támogassa, az adósságkonszolidációban nem
részesült önkormányzatok számára kiírt fejlesztési támogatás felhasználása érdekében a
kivitelezési munkálatok megvalósításához még szükséges 25.554.000,-Ft összegű önerőt a 2015. évi
városi költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt tegye meg a szükséges intézkedéseket a (köz)beszerzések
2015. évi előkészítése érdekében.
Határidő

: 2015. december 31.

Felelős

: Polgármester, Jegyző
9. Előterjesztés szökőkutak felújításával kapcsolatosan

Orosz János/VMB elnök: Előterjesztőnek nincs kiegészítése, ezért kéri a Bizottság tagjait, hogy
kérdéseiket tegyék fel. Nincs kérdés, hozzászólás. A szavazás következik. Aki a határozati javaslatot
elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly,
Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
179/2015. (XI.11.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága elfogadja,
hogy Hajdúszoboszló Város Képviselő – testülete támogassa, a 95/2015. (V.14.) számú
határozatának 1. és 3. pontját hatályon kívül helyezését és az alábbi döntés meghozatalát:
1.) Szilfákalja – József A. utca kereszteződésben lévő szökőkút:
Felkéri a jegyzőt, tegye meg a szükséges intézkedéseket a térre új, modern szökőkút megtervezése
– több alternatívás - érdekében, a meglévő plasztika elbontása mellett. A kialakítandó új
szökőkútról a tervek ismeretében, a későbbiekben dönt.
2.) Művelődési Központ előtti szökőkút:
A medencetér és a három kútfő megemelésével a művész eredeti elképzelésével összhangban a
jelenlegi burkolatszintre kerüljön az alkotás.
Határidő

: 1.) pont esetén: 2016. március 31.
2.) pont esetén: 2016. április 30.

Felelős

: Jegyző, Vezérigazgató
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10. Beszámoló a 2015 – ben elvégzett felújítási, beruházási munkákról
Orosz János/VMB elnök: Előterjesztőnek nincs kiegészítése, ezért kéri a Bizottság tagjait, hogy
kérdéseiket tegyék fel. Nincs kérdés, hozzászólás. A szavazás következik. Aki a határozati javaslatot
elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly,
Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
180/2015. (XI.11.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja,
hogy Hajdúszoboszló Város Képviselő – testülete a 2015. évi beruházásokról és felújításokról
készült beszámolót elfogadja.
Határidő

: -

Felelős

: 11. Előterjesztés sebességmérő készülék kihelyezéséről

Szilágyiné Pál Gyöngyi – városfejlesztési irodavezető helyettes: Az előterjesztésben a városba bejövő
szakaszon javasolják a sebességmérő kihelyezését, azonban ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy
sebességcsökkentő hatása lenne annak az intézkedésnek, hogy a városból kimenő forgalomnál is
legyen kiépítve a rendszer, akkor a költségvetésben ezt be kell tervezni.
Nyéki István/VGNZRT vezérigazgató: Javasolja a mindkét irányban történő kihelyezést.
Harsányi István/VMB tag: Ha elkészül majd a lámpás csomópont, akkor szükséges egyáltalán a
sebességmérők kiépítése?
Szilágyiné Pál Gyöngyi – városfejlesztési irodavezető helyettes: Ha elkészül majd egyáltalán a lámpás
csomópont, az éveket vesz majd igénybe és addig is biztonságosabbá tennénk a közlekedést az
útkereszteződésben.
Orosz János/VMB elnök: Nincs kérdés, hozzászólás. A szavazás következik. Aki a határozati javaslatot
elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly,
Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
181/2015. (XI.11.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a
Dózsa György úton a Bajcsy-Zsilinszky utca – Sarló utca közötti szakaszán 1 db napelemes kivitelű
sebességmérő kihelyezését, amennyiben a Magyar Közút NZrt. a kihelyezéshez közútkezelői és
tulajdonosi hozzájárulását megadja.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága támogatja a sebességmérő
kihelyezéséhez szükséges forrás a 2016. évi városi költségvetésben történő tervezését.
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Határidő

:-

Felelős

: Jegyző
12. Előterjesztés a Hőgyes utca – Kossuth utca csomópont biztonságosabbá tételéről

Orosz János/VMB elnök: Előterjesztőnek nincs kiegészítése, ezért kéri a Bizottság tagjait, hogy
kérdéseiket tegyék fel. Nincs kérdés, hozzászólás. A szavazás következik. Aki a határozati javaslatot
elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly,
Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
182/2015. (XI.11.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a
Kossuth utca Hőgyes utca – Török utca közötti szakaszán a csomópont felé közlekedők részére 30
km/h sebességkorlátozás elrendelését, és a teljes csomópontban különösen veszélyes helyet jelölő
útburkolati jel felfestését.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a tábla kihelyezéséhez szükséges
pénzügyi fedezetet 2015. évi városi költségvetés városüzemeltetési táblázat belterületi
útfenntartási kerete terhére biztosítja.
Határidő

:-

Felelős

: Jegyző
13. Előterjesztés közterületi parkolóhelyek kialakításáról

Szilágyiné Pál Gyöngyi – városfejlesztési irodavezető helyettes: Helyi rendelet ad lehetőséget arra,
hogy magánszemély is alakíthat ki parkolót, amennyiben a tulajdonos Önkormányzat ehhez
hozzájárul.
Orosz János/VMB elnök: Nincs kérdés, hozzászólás. A szavazás következik. Aki a határozati javaslatot
elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
A VMB 6 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly,
Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
183/2015. (XI.11.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a
Csanády téren a Kenézy és az Isonzó utca közötti szakaszon, közterületen 4 db merőleges/döntött
állású közterületi parkolóhely kialakítását.
Határidő

:-

Felelős

: Jegyző
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14. Bejelentések, tájékoztatások
Szilágyiné Pál Gyöngyi – városfejlesztési irodavezető helyettes: Az E- ON az elektromos vezetékek
védelme érdekében drasztikus metszéseket, csonkolásokat végzett a közterületeink fa állományában.
Több helyen törzsig visszametszette a fákat, amely csonkolások már a fák életfunkcióit is
veszélyeztetik. A „Fáért - Fát” akciójuk keretében a Bánomkerti úton törzsig csonkított 37 db hársfát
saját költségükön kivágják és pótolják. Az E – ON tájékoztatása szerint ezek a munkák idén már be is
fejeződnek.
Kéri a bizottság tagjait, hogy ezt a tájékoztatást vegyék figyelembe az esetleges lakossági panaszok
kezelése kapcsán.
Nyéki István/VGNZRT vezérigazgató: Azt lehet tudni, hogy milyen fákat fog az E – ON ültetni a
kivágottak helyére?
Szilágyiné Pál Gyöngyi – városfejlesztési irodavezető helyettes: Igen, a tájékoztatás alapján gömb
kőris típusúakat telepítenek.
Szabó László/ügyintéző: Azokhoz a fákhoz amelyeket a lakók ültettek, azokhoz nem nyúlnak, csak a
csonkolt hársfákhoz. Tervek szerint a haszonfákat, gallyakat a megfelelő helyre (haszonfát a VGNZRThez) szállítják. A tuskókat pedig 30 cm mélyen kiássák.
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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