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Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 

4200. Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

telefon: 52/557-300 fax: 52/557-302 

e mail: polgmhiv@hajduszob.hu 

____________________________________________ 

Ügyiratszám: 20327-1/2015.   

K I V O N A T 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 2015. 

november 11 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

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 
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9. Előterjesztés szökőkutak felújításával kapcsolatosan 
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 
 

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: 

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 
 

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. 
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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 

 
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: 

„g) vendéglátóipari előkert kialakításához; 

h) a 2.sz. mellékletben nem szereplő, egyéb közterület használatához, kivéve a 14.§. (6) – (10) 

bekezdésekben foglalt esetek.” 
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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. 

Az egyes árusítóhelyeken végezhető tevékenységek listáját a nyilvános árverésre történő 

jelentkezés feltételeit tartalmazó pályázati kiírásban kerül rögzítésre. 
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(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 elő- 

és 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, 

h.) a kijelölt hely hasznosításának egyéb feltételeit, különösen a jogellenes használat eseteit, 

jogkövetkezményeit, 
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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,” 

11.§ 
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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. Szent István park 
2. Mátyás király sétány 

 
Nyilvános pályázat nélkül hasznosítható kijelölt területek jegyzéke 
3.sz. mellékletben zöld pöttyel és számozással jelölve 
 
1. Szent István park 
2. Mátyás király sétány 
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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     Dr. Vincze Ferenc 

       polgármester                              jegyző  
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4. Előterjesztés a közvilágítási lámpatestek átadásáról 
 
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 
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Felelős  :  Jegyző 

5. Előterjesztés a HBVSZ Zrt szivattyú felújításával kapcsolatos igényének kompenzációval 
történő rendezésére vonatkozó javaslatáról 

 
 
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 

 

 

1.sz. melléklet 

Hajdúszoboszló Polgármesteri Hivatalnak 2015 évre vonatkozó beruházás, felújítás, pótlási tervek 

  Megnevezés Felújítás Beruházás Pótlás Megjegyzés 

  Megvalósult tételek   nettó Ft   

1. Woma motor csatornamosó berendezés     380 000   

2. Szivattyú felújítás   341 516       

3. Szivattyú felújítás   554 818       

4. Szivattyú felújítás   620 116       

5. Szivattyú felújítás   593 955       

6. Oxitop mérőfej oxigén érzékelő     137 280   

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 leegyeztetve  

11. Nádudvari u. aknafedlap csere       47 258   

12. Szivattyú felújítás   606 965       
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13. Frenkvenciaváltó kijelző       32 800   

14. Hóvirág u. nyersvízvezeték javítás     4 000 000   leegyeztetve  

  Tervezett tételek           

1. Csapoló mérő       402 757   

2. Szivattyú felújítás   276 181       

3. Oxigénszonda       395 632   

4. Szenzorsapka membrán       178 280   

5. Frenkvenciaváltó        295 000   

6. Szivattyú vásárlás     980 000     

7. 
Komposzt deponálásához műszaki 
védelem kialakításának tervezése, 
engedélyezése 

hatósági kötelezés alapján 

  1 500 000   
árajánlatkérés 
folyamatban 

8. Vízelvezetés szv telepen belül hatósági kötelezés alapján 
  

1 500 000   
árajánlatkérés 
folyamatban   

Összesen: 
  3 311 289 7 980 000 2 301 407   

13 592 696+ÁFA= 17 262 724 

 

6. Előterjesztés Bambínó Óvoda előtti leállósáv építéséről 
 

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: 

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 
 

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. 
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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 
 

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 
 

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. 
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                 2.) pont esetén: 2016. április 30. 

Felelős  :   Jegyző,  Vezérigazgató 

10. Beszámoló a 2015 – ben elvégzett felújítási, beruházási munkákról 
 

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 
 

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.   

Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

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

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.  
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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 
 

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 

k.m.f. 

 

 

Marosi György Csongor sk.       Orosz János sk. 

VMB tag         VMB elnök 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Molnár Edit leíró 

 

Hajdúszoboszló, 2015. november 19. 
 

 

 

 

 

 


