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Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

2016. április 13 - án 13.30 órakor kezdődött nyilvános üléséről   

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

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

Károly, Kanizsay Béla 

Meghívottak: Dr. Sóvágó László – polgármester, Antalné Tardi Irén – képviselő, Kanizsay 

György Béla – képviselő, Dr. Vincze Ferenc – jegyző, Lőrincz László  - gazdasági irodavezető, Dr. 

Sléder Tamás – aljegyző, igazgatási irodavezető, Szilágyiné Pál Gyöngyi – városfejlesztési 

irodavezető helyettes, Nyéki István – VGNZRT vezérigazgató, Bárdos Ilona – általános iroda 

irodavezető helyettes 

Jelen vannak továbbá: a Gazdasági Bizottság tagjai 

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

a két bizottság együttes ülésén. Megállapítja, hogy a VMB határozatképes, 9 tagból 9 bizottsági 

tag van jelen az ülésen.  

Aki elfogadja a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot 

és az alábbi határozatot hozta: 

33/2016. (IV.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 

2016. április 13 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

Napirendi pontok: 

1. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi 
tevékenységeiről: (1.sz. képviselő testületi napirend) 

b.) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 

Előadó: vezérigazgatók, ügyvezető igazgató 

2. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. (5.sz. képviselő testületi napirend) 
Előadó: városi főépítész 

3. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. (8. sz. 
képviselő testületi napirend) 
Előadó: polgármester 

4. Előterjesztés városi utak felújítására vonatkozóan. (10.sz. képviselő testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

5. Előterjesztés a fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázattal kapcsolatosan. 
(11. sz. képviselő testületi napirend) 
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Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

6. Előterjesztés a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatosan. (12. sz. 
képviselő testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

7. Előterjesztés utcabútorok beszerzésére. (13. sz. képviselő testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

8. Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási rendszer állami átalakításával kapcsolatosan. (14. 
sz. képviselő testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

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

9. Előterjesztés a 2016. évi intézmény felújítási pályázati kiírásról 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

10. Előterjesztés belterületi utak kátyúzásáról 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

11. Előterjesztés forgalmi rend módosításokról 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

12. Előterjesztés kerékpártároló elhelyezési kérelemről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

13. Előterjesztés Hősök tere 21. mellett közterületi parkoló kiépítéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

Bejelentések, tájékoztatások 
 

Napirendi pontok megtárgyalása: 

1) Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi 
tevékenységeiről:  

b.) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
Nyéki István /VGNZRT vezérigazgató: Röviden tájékoztatja a jelenlévőket a beszámolóról. 

Orosz János /VMB elnök: Hogyan fog változni a hulladékszállítási díj fizetése áprilistól? 

Máté Lajos /VMB tag: Mikor fog elkészülni a park és közterület fenntartási szerződés? Szeretné, 

ha a testület megismerhetné a tartalmát. Év elején volt szó róla, hogy készülőben van a 

szerződés, mi történt azóta? 

Antalné Tardi Irén/GB tag: Kérdése, hogy mikor készül el a csapadékvíz közmű nyilvántartó 

rendszer? 

Nyéki István /VGNZRT vezérigazgató: A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt látja el idén áprilistól a számlázási feladatokat. A befizetés módjai csekkes ill. 

folyószámlás befizetések lehetségesek. A közterület fenntartási kötelezettségüket a régi, még 

hatályban lévő szerződés alapján végzik. Jelenleg még nincs új szerződés, azért nem ismerhették 

meg a képviselők. 
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A térképek digitalizálására a jelenlegi forrás nem elég, célszerű lenne egy összközműves 

nyilvántartás kialakítása, nem csak a csapadékvízre vonatkozó térképek elkészítése. 

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

akkor a szavazás következik. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a VGNZRT beszámolóját, 

az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés 

határozati javaslatát és az alábbi bizottsági határozatot hozta: 

34/2016. (IV.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt 2015 évi tevékenységéről szóló 
beszámolót. 

Határidő : 2016.04.14. 

Felelős  : elnök 

2) Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről 

Harsányi István/VMB tag: A belterületbe vonással kapcsolatos kérelmek intézését 5 – 6 éve 

kezdték el. Az ügyintézés során két család nem támogatta a javaslatot, ezért nem került sor 

akkor, a belterületbe vonásra. Most bízik benne, hogy egy régi elképzelés válhat valóra. 

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

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

javaslatot az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés 

határozati javaslatát és az alábbi bizottsági határozatot hozta: 

35/2016. (IV.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvben 

támogassa a Kocsis Pál utca folytatásában lévő, 10221/1 –tól 10233 – ig terjedő helyrajzi 

szám alatti kertek belterületbe vonásra kerüljenek. Valamennyi felmerülő költség a 

tulajdonosokat terheli. A végleges belterületbe vonási vázrajzot ismételten az 

önkormányzati ülés elé kell terjeszteni. 

Határidő : 2016.04.14. 

Felelős  : elnök 

3) Beszámoló Hajdúszoboszló város 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 
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Orosz János /VMB elnök: Amennyiben a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása nincs akkor a 

szavazás következik. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a beszámolót és a rendelet 

tervezetet az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a beszámolót és a 

rendelet tervezetet és az alábbi bizottsági határozatot hozta: 

36/2016. (IV.13.) VMB határozat: 

       Rendelet-tervezet! 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének                    

  ……../2016. (………….) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-ban, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben, és az államháztartás 

számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. 

(XI. 27.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: SzMSz.) biztosított feladatkörében eljáró 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, valamint Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzatának az SzMSz-ben meghatározott további bizottságai véleményének kikérésével 

a következőket rendeli el 

1. § 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 
szerveire. 
 

2. § 
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 

- Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
- Járóbeteg - Ellátó Centrum 
- Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ 
- Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 
- Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
- Hajdúszoboszlói Városi Televízió 
- Városi Bölcsőde 
- Bocskai István Múzeum 
- Hajdúszoboszlói Lapkiadó Intézmény (2015. március 31-ig) 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati intézmények külön-külön címet alkotnak. 

(3) A címrendet az önkormányzat 6/2015. (II.19.) számú 2015. évi költségvetéséről szóló 

rendelete tartalmazza. 

3. § 
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Az önkormányzat a 2015. évi zárszámadás bevételi főösszegét az 1. számú melléklet alapján 
7.152.205 E Ft-ban, kiadási főösszegét 5.773.614 E Ft-ban állapítja meg, melyből: 
 

Működési célú bevételek:      5.361.168 E Ft 

Működési kiadások:       4.354.613 E Ft 

Működési egyenleg:       1.006.555 E Ft 

Felhalmozási célú bevételek:      1.791.037 E Ft 

Felhalmozási célú kiadások:      1.419.001 E Ft 

Felhalmozási egyenleg:                         372.036 E Ft 

4. § 
Az Önkormányzat intézményeinek bevételeit és kiadásait a 1/a., 8/a. számú mellékletei 
részletezik. 

5. § 
 
A felhalmozási kiadások teljesítése a 8/a., 8., 9., 13., 14. számú mellékletek szerinti 
részletezésben, 1.419.001 E Ft-ban kerül elfogadásra. 

6. § 
Az önkormányzati hivatal kiadásait összességében az 8/a., részletesen a 8., 10., 12. és 13. számú 
mellékletek tartalmazzák. 

7. § 
A céltartalékok felhasználása az 12. számú mellékletben foglaltak alapján történt. 
 

8. § 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 642 főben hagyja jóvá, 
melyet intézményenkénti bontásban a 15. számú melléklet mutat be. A közfoglalkoztatottak 
2015. évi átlagos statisztikai állomány létszáma 174 fő. 
(2) A képviselő-testület a 2011. és 2013. években létszámleépítés miatt megszüntetett 
álláshelyeket 2015. évben nem állította vissza. 

9. § 
Az önkormányzat közvetett támogatást a 18. számú melléklet alapján biztosított. 

10. § 
Az európai uniós pályázatok részletezése a 17. számú mellékletben található. 

11. § 
A 19. és 20. számú mellékletekben találhatók az önkormányzat 2015. évi mérlegadatai, valamint 
a vagyonkimutatás törzsvagyon és üzleti vagyon szerinti bontásban. 

12. § 
 
Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi felülvizsgált pénzmaradványát a 21. számú 
melléklet részletezésének megfelelően    1.115.678 E Ft-ban fogadja el, melyből a személyi 
juttatás 67.039 E Ft, járulékok 13.045 E Ft, áthúzódó kötelezettségek 111.921 E Ft, 
felhalmozásra 337.254 E Ft, pályázatokra 769 E Ft. 

13. § 
 
A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összegét e rendelet elfogadását követően azonnal, de 
legkésőbb 2016. június 30-ig fel kell használni, illetve a kiemelt előirányzatok között a képviselő-
testület jóváhagyásával átcsoportosítható. A bérmaradvány csak olyan formában használható fel, 
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hogy a 2016. évre áthúzódó kötelezettségek kifizetésre kell, hogy kerüljenek. A szabad 
pénzmaradvány mínuszba nem futhat.  

14. § 
 
A 2015. december 31-i állapot szerinti önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását 
a 23. számú mellékletben szereplő kataszteri naplók tartalmazzák, melyek az önkormányzati 
vagyonrendelet függelékét képezik. 

15. § 
 
A rendelet részét képezi a belső kontrollok működéséről szóló jelentés, valamint a belső 
ellenőrzés éves összefoglaló jelentése. 

16. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

Dr. Sóvágó László            Dr. Vincze Ferenc   
     polgármester             jegyző 

 

Határidő : 2016.04.14. 

Felelős  : elnök 

4) Előterjesztés városi utak felújítására vonatkozóan 
 

Kanizsay György Béla/VMB tag: Két módosító javaslat is érkezett, kérdése, hogy az előterjesztést 

vagy a költségvetést fogja a két indítvány módosítani? 

Marosi György Csongor/GB elnök, VMB tag: Természetesen költségvetést módosítja mindkét 

javaslat. Hiszen nem jelöltek meg forráshelyet a módosító javaslatban. Nem szeretné, hogy a 

költségvetést módosító indítványok elfogadásával precedenst teremtenének. Saját részéről nem 

javasolja ezért, egyik módosító indítvány elfogadását sem! 

Antalné Tardi Irén/GB tag: Az egyik módosító indítványt ő fogalmazta meg, mert a vállalkozók 

folyamatosan keresik és panaszolják, hogy milyen rossz minőségű a Mező utca Nyugati sor és 

külterület közé eső szakasz. Ehhez az útfelújításhoz szeretnék a testület támogatását megnyerni 

a körzet vállalkozói, ezért készült a módosító indítvány is.  

Javaslata, hogy vonja be a Képviselő – testület a közbeszerzések körébe az általa kért útszakaszt, 

vagy ha az ősz folyamán forrást tudna a Testület biztosítani a felújításra, ezt elfogadva kéri, hogy 

ősszel valósuljon meg a felújítás.  Azt azonban, hogy a kérést a Testület teljesen figyelmen kívül 

hagyja, nem tudja elfogadni. 

Marosi György Csongor/GB elnök, VMB tag: A tervezett elkerülő út nyomvonalán lenne a kért 

útfelújítás, ezért sem tudja támogatni a kérést. Amennyiben a Mező utca elejére vonatkozna a 

kérelem, azt támogatná. Alpolgármester úr kérte, hogy ismertesse véleményét: „Amikor a kőolaj 

fúrások miatt korábbi cégénél tönkretették a munkagépek az utat, azt cégének kellett 

helyreállítania, mert ők tették tönkre. Itt is azért rossz az út, mert a vállalkozók tönkretették.”  

Javaslata, hogy az egész Nyugati sor kérdését egységesen rendezzék pl: a beépítési százalék is 

különböző az utcában. A vállalkozókkal keresni kell a kompromisszumos megoldásokat, 

egyeztetni kell velük az egész Nyugati sor rendezésével kapcsolatban. 
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Németi Attila Sándor/VMB tag: Lakossági megkeresésre írta a módosító javaslatát. Kéri, hogy a 

rendelkezésre álló keret erejéig a kérelem kerüljön be az előterjesztés határozati javaslatába. 

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

szavazás következik. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki támogatja a Mező utca (Mobil Speed Kft 

melletti terület) – Nyugati sor útfelújításával kapcsolatos módosító indítványt, az kézfeltartással 

jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 0 igen és 0 ellenszavazattal és 9 tartózkodással (Orosz 

János, Marosi György Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Majoros 

Petronella, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla) elutasította a módosító indítványt. 

Orosz János /VMB elnök: Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki támogatja a Szél zug útfelújításával 

kapcsolatos módosító indítványt, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 1 igen (Németi Attila Sándor) 0 ellenszavazattal és 8 

tartózkodással (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Máté Lajos, Majoros 

Petronella, Árva Gergő, Kanizsay Béla, Kovács Károly) elutasította a módosító indítványt. 

Orosz János /VMB elnök: Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki támogatja a Baross zug útfelújításával 

kapcsolatos módosító indítványt, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 1 igen (Németi Attila Sándor) 1 ellenszavazattal 

(Kovács Károly) és 7 tartózkodással (Orosz János, Marosi György Csongor, Harsányi István, Máté 

Lajos, Majoros Petronella, Árva Gergő, Kanizsay Béla) elutasította a módosító indítványt. 

Orosz János /VMB elnök: Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki támogatja az eredeti határozati 

javaslatot, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés 

határozati javaslatát és az alábbi bizottsági határozatot hozta: 

37/2016. (IV.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 

hogy a 2016. évi városi költségvetésben útfelújításokra rendelkezésre álló keretből 

4.883.000,- Mft összeget különítsen el közbeszerzési tanácsadói, műszaki ellenőri 

feladatellátásra, valamint kapcsolódó hatósági eljárási díjakra. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi utcák 

útszakaszok felújítását támogatja 2016. évben a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

- Bessenyei utca 

- Doberdó zug  

- Szilfákalja 16-18.sz. Lakótelepi út melletti parkolók 

Utasítja a Jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére (közbeszerzési 

tanácsadó, műszaki ellenőr, kivitelező kiválasztása, hatósági engedélyek), felhatalmazza 

a polgármestert a szerződések aláírására. 
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Határidő : 2016.04.14. 

Felelős  : elnök 

5) Előterjesztés a fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázattal 
kapcsolatosan 

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

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

határozati javaslatot az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés 

határozati javaslatát és az alábbi bizottsági határozatot hozta: 

38/2016. (IV.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

12/2016. (01.28.) számú határozatát a benyújtandó pályázatok száma és tartalma 

tekintetében az alábbiak szerint módosítsa: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Területi Operatív 

Program keretében megjelent, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 

megnevezésű TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra támogatja 2 db pályázati 

projekt előkészítését az alábbiak szerint: 

1.) Hajdúszoboszló – Ebes településeket összekötő kerékpárút hálózat kiépítése. 

2.) Dózsa György út - Puskin utca – Hősök tere – Rákóczi utca jelzőlámpás csomópont 

átépítése a kerékpáros átvezetés szabvány szerinti kialakításával, egyesített gyalog és 

kerékpárút kiépítésével egészen a Bajcsy Zsilinszky utcáig. A közlekedésbiztonsági 

projekt elem lehetőség szerinti kiegészítését támogatja az Ady Endre utcán és a Hősök 

terén meglévő kerékpárutak hálózattá fejlesztésével.  

A Képviselő-testület a pályázat benyújtását megelőzően dönt a projekt megvalósítási 

költségeiről, a végleges műszaki tartalomról, az önkormányzatok közötti együttműködés 

mikéntjéről. 

Határidő : 2016.04.14. 

Felelős  : elnök 

6) Előterjesztés a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatosan 
 

Antalné Tardi Irén/GB tag: Az 1 sorszámú határozati javaslatot tudja a maga részéről elfogadni. 

Kanizsay György Béla/GB tag: Javaslata, hogy a tervezésre helyezzék a hangsúlyt és a 3 

sorszámmal jelzett határozati javaslatot támogassák.  
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Orosz János /VMB elnök: Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs. Kéri a bizottság tagjait, 

hogy az 1. sorszámú határozati javaslatról szavazzanak: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 0 igen és 0 ellenszavazattal és 9 tartózkodással (Orosz 

János, Marosi György Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Majoros 

Petronella, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay Béla) elutasította az első sorszámmal ellátott 

határozati javaslatot. 

Orosz János /VMB elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy az 2. sorszámú határozati javaslatról 

szavazzanak: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 2 igen (Kanizsay Béla, Kovács Károly) és 0 

ellenszavazattal 7 tartózkodással (Orosz János, Marosi György Csongor, Németi Attila Sándor, 

Harsányi István, Máté Lajos, Majoros Petronella, Árva Gergő) elutasította a kettes sorszámmal 

ellátott határozati javaslatot. 

Orosz János /VMB elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy az 3. sorszámú határozati javaslatról 

szavazzanak: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés 

határozati javaslatát és az alábbi bizottsági határozatot hozta: 

39/2016. (IV.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. 

évi költségvetésből a csapadékvíz elvezetés fejlesztésére rendelkezésre álló keretből a 

meglévő tervek felülvizsgálatán túl, az alábbi utcák csapadékvíz elvezetését – szükség 

szerinti útrekonstrukcióval együtt - érintően támogassa engedélyes tervek elkészítését: 

- Fertő utca a Mező utca és a Nyugati sor közötti szakaszon,- Libagát utca, - Puskin utca, - 
Nyugati sor a Mező utca és befogadó közötti szakaszon, - Szík utca, - Nefelejcs-Jácint 
Margaréta utcák,  

- Tulipán és Szegfű utcák, - Alkotás, Gárdonyi, Gorkij utcák és az Ádám utca a Hőforrás és 
Szabadság utca közötti szakasza,  - Rákóczi utca az Új utca és Hőgyes utca közötti 
szakaszon,  

- Kálvin utca,- Lovas utca,- Fehér utca a Korpos és Hajnal utca közötti szakaszon - Hajnal 
utca   

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt tegye meg a szükséges intézkedéseket a tervek 

elkészítését és engedélyeztetését illetően. A Képviselő-testület a tervek birtokában a 

későbbiekben dönt a megvalósításuk üteméről és mikéntjéről. 

Határidő : 2016.04.14. 

Felelős  : elnök 

7) Előterjesztés utcabútorok beszerzésére 
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Árva Gergő/VMB tag: A lakosok szerint a padok kényelmetlenek, nehezen használhatóak, télen 

nagyon hidegek, nyáron kényelmetlenek és felmelegednek. Más típusú, kényelmesebb padokra 

javasolja a beszerzést. 

Majoros Petronella/VMB tag: Támogatja a felvetést, ő is a kényelmesebb padok irányában 

tájékozódna. 

Szilágyiné Pál Gyöngyi/városfejlesztési irodavezető helyettes: Az időtállóság szól a padok 

mellett. 

Máté Lajos/VMB tag: Javasolja, hogy a Mátyás király sétány elejére kihelyezett két darab fa 

virágládát vigyék el, mert nagyon rossz állapotban vannak és az is félő, hogy egyszer majd valaki 

nekimegy, hiszen útzárként is használjuk őket.  

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

akkor a szavazás következik. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot az 

kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Kanizsay Béla) ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (Árva Gergő) elfogadta az előterjesztés 

határozati javaslatát és az alábbi bizottsági határozatot hozta: 

40/2016. (IV.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa 

az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő köztéri utcabútorok beszerezését.  

Az utcabútorok beszerzésével, telepítésével a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t bízza 

meg. 

Határidő : 2016.04.14. 

Felelős  : elnök 

8) Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási rendszer állami átalakításával kapcsolatosan 
 
Dr. Sóvágó László/polgármester: Nincs olyan jogszabály jelenleg, amely rögzítené, hogy mennyi 

pénzt kap majd a VGNZRT a hulladékszállításért.  Azaz nem tudjuk, hogy a lakosságtól beszedett 

pénz hogyan és mekkora összegben áramlik majd vissza, annak ellenére, hogy áprilistól már az 

új rendszer van életben. 

Április 01-jétől állami feladat a közszolgáltatási díjak beszedése, a kintlévőségek kezelése, ill. a 

közszolgáltatónak járó szolgáltatási díj megfizetése, vagyis az önkormányzatnak a továbbiakban 

a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása a kötelezettsége, így támogatna egy olyan javaslatot, 

mely a hulladékgazdálkodás éves támogatásának lecsökkentéséről szól.  

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

szavazás következik. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki tudomásul veszi az előterjesztést és a 

határozati javaslatot az kézfeltartással jelezze: 
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A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Kanizsay Béla) ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (Árva Gergő) elfogadta az előterjesztés 

határozati javaslatát és az alábbi bizottsági határozatot hozta: 

41/2016. (IV.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa 

a hulladékgazdálkodási rendszer állami átalakításával kapcsolatos tájékoztatóban 

foglaltakat elfogadja. A hulladékról szóló törvény módosításával kapcsolatos végrehajtási 

rendeletek teljes körű kihirdetését követően dönt a vonatkozó önkormányzati rendelet 

és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításával kapcsolatosan. 

Határidő : 2016.04.14. 

Felelős  : elnök 

Orosz János /VMB elnök: Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki támogatja, hogy a 

hulladékgazdálkodás éves támogatása lecsökkentésre kerüljön  az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi 

bizottsági határozatot hozta: 

42/2016. (IV.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

hulladékgazdálkodás éves támogatásának összegét lecsökkentse 2016 évben.  

Határidő : 2016.04.14. 

Felelős  : elnök 

9) Előterjesztés a 2016 évi intézmény felújítási pályázati kiírásról 
 
Marosi György Csongor/GB elnök, VMB tag: A rendelkezésre álló keretből, amely bruttó 

76.372.000 Ft le kell vonni 2.140.000 Ft –ot, amely a C épület fővezeték elosztószekrény 

telepítésének anyag és munkadíja. Így a rendelkezésre álló intézmény felújítási keret bruttó 

74.232.000 Ft –ra módosul. Ugyanitt kell megjegyezni az előterjesztésben foglalt felújítási 

munkákra elkülönített keretösszeget, amelyek összesen 23.628.000 Ft. Tehát összesen bruttó 

100 MFt kerül elkülönítésre, az előbb taglalt bontásban. 

Szilágyiné Pál Gyöngyi/városfejlesztési irodavezető helyettes: A KMMKK, színpad parketta 

helyreállítást kért. A beérkezett árajánlat alapján ez bruttó 1.612.798 Ft. Kéri, hogy a bizottság 

döntsön arról, hogy ez bekerüljön e a felújítási keretbe. 

Marosi György Csongor/GB elnök, VMB tag: A kiírásba bele kell venni, de nem az elkülönítettek 

között kell szerepelnie. 
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Orosz János /VMB elnök: Amennyiben a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása nincs akkor a 

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

javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a KMMKK színpad parkettájának cseréje az intézmény 

felújítási keret kiírásában szerepeljen és a „C” épület fővezeték elosztószekrény telepítését meg 

kell csináltatni az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés 

határozati javaslatát és az alábbi bizottsági határozatot hozta: 

43/2016. (IV.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, az 

intézmény-felújítási munkálatokra vonatkozó pályázati kiírást az előterjesztésben foglalt 

kiegészítésekkel és a KMMKK színpad parketta cseréjével elfogadja, annak meghívásos 

hirdetését támogatja, a pályázatok beadási határidejének 2016. május 6-án 10:00 órát 

határozza meg.  

Egyben a bizottság a Polgármesteri Hivatal „C” épületének energia ellátására bruttó 

2.140.000 Ft keretösszeget elkülönít. 

Utasítja a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő : ütemezés szerint 

Felelős  :  Jegyző 

10)  Előterjesztés belterületi utak kátyúzásáról 

 

Marosi György Csongor/GB elnök, VMB tag: A bitumenemulziós felületbevonattal történő 

útjavítással nem ért egyet, úgy gondolja, hogy ez a technológia még nem volt alkalmazva és nem 

támogatja a későbbi alkalmazását sem belterületen, mert félő, hogy szélvédő törések és egyéb 

károk keletkezhetnek miatta. Támogatja azonban a kátyúzás korábbi évekhez hasonló 

elvégzését.  

Szabó László/ügyintéző: Már volt a városban bitumenemulziós felületjavítás. A rendszer 

lényege, hogy a repedéseket emulzióval tömik el, amelyre zúzott követ hengerelnek, így az út 

állaga tovább nem romlik.  

Szilágyiné Pál Gyöngyi/városfejlesztési irodavezető helyettes: Felhívja a tisztelt bizottság 

figyelmét, hogy a felmérésben szerepel a MÁV állomás előtti szerviz út és parkoló javításának 

felmérése is, tekintve, hogy elmúlt évben el kellett végeznünk a feladatot itt is. Mivel állami 

tulajdonú ingatlanról van szó, külön döntsön a bizottság az idegen területen történő 

beavatkozásról.    

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

szavazás következik. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja azt, hogy a MÁV állomás előtti 

kátyúzást ne végezze el az önkormányzat, kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Máté Lajos, Majoros Petronella, Kovács Károly, Kanizsay Béla, 
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Árva Gergő) ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással (Harsányi István) elfogadta, hogy a MÁV 

állomás előtti kátyúzási munkákat 2016 évben ne végezze el az önkormányzat. 

Orosz János /VMB elnök: Aki támogatja, hogy a Nyugati soron bitumenemulziós felületjavítással 

végezzék el a repedt, kopóréteg javítási munkálatokat, míg az előterjesztésben szereplő többi 

érintett utcán a Nyugati soron elvégzett munka megfelelőségének függvényében kerüljön 

meghatározásra a technológia, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított határozati 

javaslatot és az alábbi bizottsági határozatot hozta: 

44/2016. (IV.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 

2016. évi városi költségvetésben a helyi utak kátyúzására biztosított pénzügyi keret 

terhére támogatja az előterjesztés 2. sz. melléklet szerinti – csökkentett műszaki tartalmú 

– megvalósítását az alábbi módosításokkal: 

- kikerül a Déli sor MÁV Állomás előtti szerviz út és parkoló javítási munkálata 

- a bitumenemulziós felületjavítási munkálatok elvégzésére a Nyugati soron 

kerüljön sor, a többi érintett utca esetében az elvégzett munka megfelelőségének 

függvényében kerüljön meghatározásra a technológia 

- utasítja a jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére, 

felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

Határidő : 2016. július 31. 

Felelős  :   Jegyző  

11) Előterjesztés forgalmi rend módosításokról 

Németi Attila Sándor/VMB tag: Az Arany János utcáról balra, a Wesselényi utcára bekanyarodva 

„Megállni Tilos” táblát kér a Wesselényi utca 3/A házszámig. Nagy igénybevételnek van a 

kereszteződés kitéve és a jelenlegi állapot balesetveszélyes, ez a lakóközösség kérése.   

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

szavazás következik. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki egyetért azzal, hogy a Wesselényi utca – 

Arany János utca kereszteződésében „Megállni Tilos” táblát, a Wesselényi utca 3/A – házszámnál 

pedig a „Megállni Tilos” hatályát feloldó táblát helyezzenek ki, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta a módosító javaslatot.  

Orosz János /VMB elnök: Aki támogatja az öt tábla kihelyezését, az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Majoros Petronella, Kovács Károly, 
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Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított határozati 

javaslatot.  

45/2016. (IV.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága az 

alábbi helyszíneken támogatja a 2016. évi városi költségvetés városüzemeltetési táblázat 

belterületi útfenntartás kerete terhére; a Szilfákalja 20. sz. társasház garázssora előtti 

szervízút torkolatnál 1 db „kivéve lakótelepi gépjárművek” kiegészítő táblával ellátott 

„Behajtani tilos” jelzőtábla elhelyezését, támogatja a Wesselényi utca – Arany János 

kereszteződésében „Megállni Tilos” tábla kihelyezését  a Wesselényi utca 3/A házszámig.  

Támogatja továbbá, a Bessenyei utca Négy Évszak szálloda mögötti zsákutca elején, 

mindkét oldalon 1-1 db „Várakozni tilos” tábla elhelyezését. 

Határidő : 2016. május 15. 

Felelős  :   Jegyző  

12) Előterjesztés kerékpártároló elhelyezési kérelemről 

Orosz János /VMB elnök: Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja az előterjesztést és a 

határozati javaslatot az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Árva Gergő, Kanizsay Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés 

határozati javaslatát és az alábbi bizottsági határozatot hozta: 

46/2016. (IV.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja a Luther utca 8. sz. társasház Bányász utca felőli üzlete előtt, a két 

járdaburkolat közötti területen 5 m2 zöldfelület térkövezését és azon kerékpártároló 

elhelyezését úgy, hogy a kerékpártároló és az abban elhelyezett kerékpárok a 

gyalogosközlekedést ne akadályozzák. A kerékpártároló reklámfelületet nem 

tartalmazhat.  

Határidő: - 

Felelős: Jegyző 

13) Előterjesztés Hősök tere 21. mellett közterületi parkoló kiépítéséről 

Máté Lajos/VMB tag: Ha valaki üzletet akar nyitni a városban, parkolóhelyeket is biztosítania 

kell a vásárlói részére. Támogatja a parkolóhelyek kialakítását. Nem javasolja azonban a 

parkolók lezárását, mert ez nem magán – hanem közterület, így a lezárás véleménye szerint nem 

megoldható.  

Szilágyiné Pál Gyöngyi/városfejlesztési irodavezető helyettes: A cégvezető időközben jelezte, 

hogy nemcsak a vásárlók megállását szeretné biztosítani – mint ahogyan az előterjesztésben is 

szerepel -, hanem árurakodás céljára is igénybe kívánja venni a parkolóhelyeket.  
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Kéri a Bizottságot, hogy mindezek ismeretében hozza meg döntését. Árurakodás céljára történő, 

időszakos és kizárólagos igénybevételre most is van példa közterületi parkoló esetében – Forrás 

Áruház mögött.  

Máté Lajos/VMB tag: Ha engedélyezi a bizottság az árurakodást, az elméletileg bármikor 

lehetséges, nem úgy mint egy élelmiszer üzlet esetében. Tehát folyamatosan ott állhatnak az 

autók. Nem támogatja a kérelemnek a lezárással kapcsolatos részét. 

Orosz János /VMB elnök: Összegezve 2 db zúzott köves parkolóhelyet alakíthat ki kérelmező, de 

semmilyen korlátozást a Bizottság nem támogat, aki elfogadja az eredeti határozati javaslatot, az 

kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Harsányi István, Máté Lajos, Majoros Petronella, Kovács Károly, Árva Gergő, Kanizsay 

Béla) ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással (Németi Attila Sándor) elfogadta az előterjesztés 

határozati javaslatát és az alábbi bizottsági határozatot hozta: 

47/2016. (IV.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja a Hősök tere 21. sz. társasház melletti zúzottköves terület zúzottkővel történő 

felújítását, de nem támogatja üzlet vásárlói részére történő kizárólagos kijelölését.  

Határidő  - 

Felelős  : Jegyző 

Orosz János /VMB elnök: Amennyiben további hozzászólás, kérdés nincs, a bizottsági ülést 16.45 

– kor bezárja. Köszöni a megjelentek munkáját. 

k.m.f. 

 

 

Marosi György Csongor       Orosz János 

VMB tag         VMB elnök 
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