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Ügyiratszám: 8395-1/2015.

Jóváhagyta: ……………………………….
Szilágyiné Pál Gyöngyi
főmérnök

Jegyzőkönyv
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának
Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 2015. 04.15 - én 1005 órakor kezdődő üléséről
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Helye : Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, „A” épület, Pávai – Vajna Ferenc terem
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Kállai István, Marosi György
Csongor, Orosz János, Kanizsay Béla, Árva Gergő
Jelen vannak továbbá:
Dr. Vincze Ferenc – jegyző, Szilágyiné Pál Gyöngyi – főmérnök, Dr. Sléder Tamás aljegyző, Lőrincz László – irodavezető főkönyvelő, Nyéki István – VGNZRT vezérigazgató,
Antalné Tardi Irén – önkormányzati képviselő, Kaszás Károly – egyéni vállalkozó, Oláh
Attila – egyéni vállalkozó
Jegyzőkönyvvezető: Molnár Edit
Orosz János/VMB alelnök: Szeretettel köszönti a megjelenteket 1005 - kor az ülést megnyitja:
Harsányi István és Kovács Károly bizottsági tagunk hiányzik (hét főből öt bizottsági tag van
jelen), megállapítja, hogy a bizottság határozatképes.
Kállai István/VMB elnök: A kiküldött meghívó napirendi javaslatain kívül kéri, hogy
Méhesné Csendes Mária kérelmét vegye fel napirendjei közé a Bizottság. Aki egyetért a
módosított napirendi javaslattal az kézfeltartással jelezze.
A VMB 5 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kanizsay
Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
61/2015. (IV.15.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága a 2015. április 15 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza
meg:
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának elfogadására.(1.sz.
képviselő testületi napirend)
Előadó: jegyző
2. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi
tevékenységéről: Városgazdálkodási Zrt (2/b.sz. képviselő – testületi napirend)
Előadó: vezérigazgató
3. Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
(6.sz.képviselő – testületi napirend)
Előadó: polgármester
4. Előterjesztés kátyúzási munkákra pénzügyi keret elkülönítéséről (11.sz. képviselő –
testületi napirend)
Előadó: főmérnök
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Képviselő – testületi napirendben nem szereplő, csak VMB - i anyag:
5. Előterjesztés a 2015. évi közterület használatról
Előadó: főmérnök
6. Előterjesztés a Fogthüy utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezéséről
Előadó: főmérnök
7. Méhesné Csendes Mária kérelme
8. Egyebek
Napirendek megtárgyalása:
1. Előterjesztés az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának elfogadására
Kállai István/VMB elnök: Van e kiegészítése az előterjesztőnek? Nincs. Kérdések,
hozzászólások következnek. Nincs. Van e valakinek véleménye? Egyértelmű az előterjesztés.
A szavazás következik. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze:
A VMB 5 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kanizsay
Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
62/2015. (IV.15.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő –
testülete a 2014 – 2019 éveket felölelő időszakra szóló gazdasági programját a melléklet
szerint elfogadja.
Határidő

: folyamatos, jelentésadásra: 2019.szeptember 30.

Felelős

: polgármester ill. jegyző

2. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi
tevékenységéről: Városgazdálkodási Zrt
Kállai István/VMB elnök: Van e kiegészítése az előterjesztőnek?
Nyéki István/VGNZRT vezérigazgató: A szokásosnál részletesebb beszámolót készítettek.
Kéri a beszámoló elfogadását és támogatását.
Orosz János/VMB alelnök: A FEB az anyagot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kállai István/VMB elnök: További hozzászólás, vélemény nincs. A szavazás következik. Aki
a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze:
A VMB 5 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kanizsay
Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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63/2015. (IV.15.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága elfogadásra javasolja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő –
testületének a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt 2014 évi tevékenységéről készült
beszámolót.
Határidő

: azonnal

Felelős

: vezérigazgató
3. Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kállai István/VMB elnök: Van e kiegészítése az előterjesztőnek? Nincs. Kérdések,
hozzászólások következnek. Nincs. Van e valakinek véleménye? Egyértelmű az előterjesztés.
A szavazás következik. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze:
A VMB 5 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kanizsay
Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
64/2015. (IV.15.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága elfogadásra javasolja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő –
testülete az alábbi rendeletet elfogadja:
Rendelet-tervezet!
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2015. (………….) önkormányzati rendelete
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2014. 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.
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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
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati intézmények külön-külön címet
alkotnak.
(3) A címrendet az önkormányzat 3/2014. (II.27.) számú 2014. évi költségvetéséről
szóló rendelete tartalmazza.
3. §
Az önkormányzat a 2014. évi zárszámadás bevételi főösszegét az 1. számú melléklet
alapján 6.701.325/eFt-ban, kiadási főösszegét 5.528.839/eFt-ban állapítja meg,
melyből:
Működési célú bevételek:
4.978.590/eFt
Működési kiadások:

4.310.585/eFt

Működési egyenleg:

668.005/eFt

Felhalmozási célú bevételek:

1.722.735/eFt

Felhalmozási célú kiadások:

1.218.254/eFt

Felhalmozási egyenleg:

504.481/eFt

4. §
Az Önkormányzat intézményeinek bevételeit és kiadásait a 1., 8. számú mellékletei
részletezik.
5. §
A felhalmozási kiadások teljesítése a 8., 9., 10., 14., 15. számú mellékletek szerinti
részletezésben, 1.218.142/eFt-ban kerül elfogadásra.
6. §
Az önkormányzati hivatal kiadásait összességében az 8., részletesen a 9. és 11. számú
mellékletek tartalmazzák.
7. §
A céltartalékok felhasználása az 13. számú mellékletben foglaltak alapján történt.
8. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 433 főben hagyja
jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 16. számú melléklet mutat be. A
közfoglalkoztatottak 2014. évi átlagos statisztikai állomány létszáma 251 fő.
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(2) A képviselő-testület a 2011. és 2013. években létszámleépítés miatt megszüntetett
álláshelyeket 2014. évben nem állította vissza.
9. §
Az önkormányzat közvetett támogatást a 19. számú melléklet alapján biztosított.
10. §
Az európai uniós pályázatok részletezése a 18. számú mellékletben található.
11. §
A 20. és 21. számú mellékletekben találhatók az önkormányzat 2014. évi mérlegadatai,
valamint a vagyonkimutatás törzsvagyon és üzleti vagyon szerinti bontásban.
12. §
Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi felülvizsgált pénzmaradványát a
22. számú melléklet részletezésének megfelelően 1.086.147/eFt-ban fogadja el, melyből
a személyi juttatás 43.005/eFt, járulékok 10.156/eFt, áthúzódó kötelezettségek
46.752/eFt, egyéb feladatokra elkülönített 1.313/eFt, felhalmozásra 96.240/eFt,
pályázatokra 14.428/eFt.
13. §
A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összegét e rendelet elfogadását követően
azonnal, de legkésőbb 2015. június 30-ig fel kell használni, illetve a kiemelt
előirányzatok között a képviselő-testület jóváhagyásával átcsoportosítható. A
bérmaradvány csak olyan formában használható fel, hogy a 2015. évre áthúzódó
kötelezettségek kifizetésre kell, hogy kerüljenek. A szabad pénzmaradvány mínuszba
nem futhat.
14. §
A 2014. december 31-i állapot szerinti önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok
kimutatását a 24. számú mellékletben szereplő kataszteri naplók tartalmazzák, melyek
az önkormányzati vagyonrendelet függelékét képezik.
15. §
A rendelet részét képezi a belső kontrollok működéséről szóló jelentés.
16. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Dr. Sóvágó László
polgármester

Dr. Vincze Ferenc
jegyző

4. Előterjesztés kátyúzási munkákra pénzügyi keret elkülönítéséről
Kállai István/VMB elnök: Van e kiegészítése az előterjesztőnek? Nincs. Kérdések,
hozzászólások következnek.
Marosi György Csongor/VBM tag: Kovács Károly Bizottsági tagunk kérdését továbbítja,
mely szerint: A belterületi utak fenntartása megnevezés, helyi utak fenntartására módosuljon,
így az Ádám utca folytatása is szerepelhetne az anyagban, hiszen a volt állatvásártértől kifelé
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jelenleg külterületnek számít az út, az állapota viszont rossz. Kérdező örülne, ha legalább a
Kötelesi utcáig megcsinálná az utat az Önkormányzat.
Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: Nem látja akadályát, elfogadja a véleményt. A
keretfelhasználást felmérés fogja megelőzni és csak e felmérés után látható, hogy mire elég a
pénz.
Orosz János/VMB alelnök: Ne olyan legyen a kátyúzás minősége mint a tavalyi évben volt
csak ez a kérése.
Kállai István/VMB elnök: A szavazás következik. Aki a határozati javaslattal egyetért, az
kézfeltartással jelezze:
A VMB 5 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kanizsay
Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
65/2015. (IV.15.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága elfogadásra javasolja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének a városi költségvetés „Helyi utak fenntartása” költséghely felosztását és az
alábbi két költséghelyek meghatározását a városi költségvetés 9.sz. mellékletében
(városüzemeltetés):
•
•

helyi utak fenntartása
helyi utak kátyúzása

: 30.000.000,- Ft
: 20.000.000,- Ft

A helyi utak kátyúzása költséghely kerete terhére biztosítja a tervező, a műszaki ellenőr
és a közbeszerzési tanácsadó megbízásával kapcsolatosan felmerülő költségeket is.
Támogatja továbbá, hogy az Önkormányzat meglévő vagyon- és felelősségbiztosítását
kiterjessze a kátyúk okozta káreseményekre vonatkozóan is.
Határidő

:-

Felelős

: Jegyző

5. Előterjesztés a 2015. évi közterület használatról
Kállai István/VMB elnök: Van e kiegészítése az előterjesztőnek? Nincs. Kérdések,
hozzászólások következnek.
Kaszás Károly/egyéni vállalkozó: Hajdúszoboszlói felirattal rendelkező emléktárgyakat
szeretne gurulókocsiból árusítani, a Szilfákalján a COOP Áruházzal szembeni parkolóban.
Ehhez kéri a Bizottság támogatását.
Kállai István/VMB elnök: Pontonként fognak szavazni. Először az 1.1 határozati javaslatot
tárgyalja meg, majd dönt róla a Bizottság. Van e ehhez a ponthoz előterjesztőnek
kiegészítése?
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Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: Egyik igény a Gyógyfürdő előtti parkolóban, a parkoló óra
melletti területre érkezett, a másik pedig a Harangház melletti játszótérnél lévő sétány
területre. Mindkét igényt a 2. sz. melléklet térképszelvényén jelölték.
Marosi György Csongor/VMB tag: A második helyet jobbnak véli, a parkoló óránál nem
praktikus szerinte az elhelyezés. Kapjon mindkét kérelmező lehetőséget a vállalkozásra,
lehetőleg a második helyre. Ha azonban mindketten ugyanarra pl: a 2. helyre kerülnének,
akkor úgy gondolja, hogy nyilvános licitet kell meghirdetni.
Oláh Attila/egyéni vállalkozó: A 2. számú helyet nem tartja életképesnek, nem fogadja el.
Antalné Tardi Irén/önkormányzati képviselő: Aggályai vannak, hogy a gyalogosok hogyan
fognak biztonságosan közlekedni a parkban, a sétányon, miközben elektromos kisautók,
kismotorok jönnek – mennek.
Kállai István/VMB elnök: Az első helyszínről szavazunk először, amely a parkoló óránál van.
Ki az aki támogatja, hogy az elektromos kisautó üzemeltetése ezen a helyszínen valósuljon
meg?
A VMB 3 igen szavazattal (Marosi György Csongor, Kanizsay Béla, Árva Gergő)
ellenszavazat nélkül 2 tartózkodással (Kállai István, Orosz János) az alábbi határozatot hozta:
66/2015. (IV.15.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a
közterület ideiglenes használatával kapcsolatosan beérkezett kérelem alapján, az alábbi
döntést hozza 2015. évre vonatkozóan:
A Bizottság támogatja elektromos kisautó üzemeltetését a Szent István parkban, az
1.sz. mellékletet képező helyszínrajz szerinti területen, amely a valóságban a
parkoló óra mellett a Gyógyfürdő főbejáratával szemben lévő parkolóban található.
Határidő: Felelős: Jegyző
Kállai István/VMB elnök: A második helyszínről szavazunk, amely a vakparkoló mellett a
játszóteret kettészelő sétányon van. Ki az aki támogatja, hogy az elektromos kismotor
üzemeltetése ezen a helyszínen valósuljon meg?
A VMB 4 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Kanizsay Béla, Árva
Gergő) ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással (Orosz János) az alábbi határozatot hozta:
67/2015. (IV.15.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a
közterület ideiglenes használatával kapcsolatosan beérkezett kérelem alapján, az alábbi
döntést hozza 2015. évre vonatkozóan:
A Bizottság támogatja elektromos kismotor üzemeltetését a Szent István parkban
található játszótereket kettészelő sétány „vakparkoló” felőli végén.
Határidő: AZONOSÍTÓ: ME 21-01/B02
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Felelős: Jegyző
Marosi György Csongor/VBM tag: Nem támogatja az un. indián zenészek két helyszínen való
megjelenését, csak a Pávai szobor előtti téren!
Árva Gergő/VMB tag: Nem tartja az indiánokat művésznek, hiszen a produkciójuk CD –ről
megy és ezeket a CD-ket árusítják. Szemben a többi előadóval akik hangszeren játszanak,
énekelnek, tehát tartalmi produkciójuk van. Módosító javaslata, hogy egy fizetős hely se
legyen kijelölve.
Kállai István/VMB elnök: Ki az aki támogatja azt a módosító javaslatot, hogy az un. indián
zenészek esetében a téren a szökőkút mellett egyáltalán ne legyen fizetős hely kijelölve, az
kézfeltartással jelezze:
A VMB 2 igen szavazattal (Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat nélkül 3 tartózkodással
(Orosz János, Marosi György Csongor, Kállai István) az alábbi határozatot hozta:
68/2015. (IV.15.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a
közterület ideiglenes használatával kapcsolatosan beérkezett kérelmek alapján az alábbi
döntéseket hozza 2015. évre vonatkozóan:
Támogatja, hogy a zenés és táncos produkciók számára a helyek biztosítása (a fizetős és
térítésmentes használatok esetén egyaránt) a Hivatal által meghatározott beosztás szerint
történjen. Egyidejűleg nem támogatja a téren, a szökőkút környékén fizetős hely
kijelölését.
Határidő: Felelős: Jegyző
Kállai István/VMB elnök: Ki az aki támogatja, hogy az un. indián előadók esetében 1 db
fizetős hely legyen kijelölve:
A VMB 3 igen szavazattal (Kállai István, Orosz János, Marosi György Csongor)
ellenszavazat nélkül 2 tartózkodással (Kanizsay Béla, Árva Gergő) az alábbi határozatot
hozta:
69/2015. (IV.15.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a
közterület ideiglenes használatával kapcsolatosan beérkezett kérelmek alapján az alábbi
döntéseket hozza 2015. évre vonatkozóan:
Támogatja a zenés produkciók számára 1 db fizetős hely kijelölését a Szent István park
Mátyás király sétány felöli részén, a Pávai szobornál. A hely biztosítása a Hivatal által
meghatározott beosztás szerint történjen.
Határidő: Felelős: Jegyző
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Kállai István/VMB elnök: Ki az aki támogatja, hogy 2 db térítésmentes hely legyen kijelölve:
A VMB 5 igen szavazattal (Kállai István, Orosz János, Marosi György Csongor, Kanizsay
Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
70/2015. (IV.15.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a
közterület ideiglenes használatával kapcsolatosan beérkezett kérelmek alapján az alábbi
döntéseket hozza 2015. évre vonatkozóan:
Támogatja, hogy a zenés és táncos produkciók számára 2 db térítésmentes hely kerüljön
kijelölésre az előterjesztésben foglaltaknak megfelelőn, mely helyek igénybevétele a
Hivatal által meghatározott beosztás szerint történjen.
Határidő: Felelős: Jegyző
Kállai István/VMB elnök: Ki az aki támogatja, hogy az 1.3 számú határozati javaslatot:
A VMB 5 igen szavazattal (Kállai István, Orosz János, Marosi György Csongor, Kanizsay
Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
71/2015. (IV.15.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a
közterület ideiglenes használatával kapcsolatosan beérkezett kérelmek alapján az alábbi
döntéseket hozza 2015. évre vonatkozóan:
A Szilfákalján a Gólya-zug és a József Attila utca közé eső szakaszon nem jelöl ki ideiglenes
árusító helyeket, ide nem értve a meglévő üzlethelyiségek esetleges közterület használati
igényeit.
Határidő: Felelős: Jegyző
Kállai István/VMB elnök: Az 1.4 határozati javaslathoz kapcsolódóan javaslata, hogy mivel
előző Bizottsági ülésen a döntés meghozatalához nem volt elég információ (csak az igényeket
sorolta fel kérelmező) és azóta sem érkezett kiegészítés, most ne döntsön a Bizottság. A
kérelem teljesítése egyébként fizikailag nem is lehetséges. Amíg főmérnök asszony utána néz
az előző döntés hátterének, nézzük a következő pontot. Van e valakinek a következő ponttal
kapcsolatosan kiegészítése? Egyértelmű a határozati javaslat. A szavazás következik:
A VMB 5 igen szavazattal (Kállai István, Orosz János, Marosi György Csongor, Kanizsay
Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
72/2015. (IV.15.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a
közterület ideiglenes használatával kapcsolatosan beérkezett kérelmek alapján az alábbi
döntéseket hozza 2015. évre vonatkozóan:
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Támogatja a Mátyás király sétányon a gyalogjárdának könyv- és hangoskönyv árusításával
egybekötött, dedikálás céljára történő igénybevételét a rendőrségi bódé előtt.
Határidő: Felelős: Jegyző
Kállai István/VMB elnök: Szavazás következik az 1.6 ponttal kapcsolatban:
A VMB 1 igen szavazattal (Árva Gergő) ellenszavazat nélkül 4 tartózkodással (Kállai István,
Orosz János, Marosi György Csongor, Kanizsay Béla) az alábbi határozatot hozta:
73/2015. (IV.15.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága nem
támogatja a hivatal javaslatát, miszerint a Szent István parkban (József Attila utca –
Debreceni útfél – Fürdő utca által bezárt terület) és a Mátyás király sétányon további
ideiglenes árusító helyet a bizottság ne jelöljön ki 2015. évre vonatkozóan.
Határidő: Felelős: Jegyző
Kállai István/VMB elnök: Időközben a beérkezett anyagok alapján megerősítést nyert, hogy
kérelmező csak igényfelsorolással élt. Kéri, hogy a bizottság ilyen formában ne hozzon
döntést, adjon lehetőséget arra, hogy kérelmező álláspontját kifejthesse. Aki egyetért azzal,
hogy következő Bizottsági ülésen újra tárgyaljuk ezt a pontot az kézfeltartással jelezze:
A VMB 5 igen szavazattal (Kállai István, Orosz János, Marosi György Csongor, Kanizsay
Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
74/2015. (IV.15.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a
közterület ideiglenes használatával kapcsolatosan beérkezett kérelmek alapján az alábbi
döntéseket hozza 2015. évre vonatkozóan:
A Szent István parkban kérelmezők által megjelölt árusító helyek kijelölését - homokkép
készítése és árusítása valamint fagylalt, shake, jégkása, jegeskávé, koktél, gyros árusítása
céljára – a Bizottság következő ülésén újra tárgyalja.
Határidő: Felelős: Jegyző
6. Előterjesztés a Fogthüy utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezéséről
Kállai István/VMB elnök: Előterjesztőnek van kiegészítése?
Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: A Hivatal nem támogatja a kérelem mostani elbírálását
ahogyan az előterjesztésben is jeleztük, meg kellene várni a forgalmi rend módosításának
hatását és csak azt követően dönteni a bizottságnak az ügyben.
Marosi György Csongor/VMB tag: Nem érti, hogy ki ellen kérnek fekvő rendőrt a lakosok?
Javaslata, hogy a kétirányusítás hatását megvárva a Bizottság fontolja meg a fekvő rendőrök
kihelyezését.
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Kanizsay Béla/VMB tag: Nem támogatja a kérelmet. Táblákkal kell megoldani a
sebességcsökkentést.
Kállai István/VMB elnök: Kéri, hogy a határozati javaslat legyen az előterjesztésnek
megfelelően negatív tartalmú, amennyiben ez indokolt. Polgármester Úrnak is ez a kérése.
Kéri, hogy a módosításról szavazzon a Bizottság:
A VMB 5 igen szavazattal (Kállai István, Orosz János, Marosi György Csongor, Kanizsay
Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
75/2015. (IV.15.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a
Fogthüy utcán 2 db épített sebességcsökkentő küszöb kihelyezését az utca
kétirányúsítását követően újratárgyalja, amennyiben a kérelmet kiváltó hatások
továbbra is fennállnak.
Határidő: Felelős: Jegyző
7. Méhesné Csendes Mária kérelme
Kállai István/VMB elnök: Előterjesztőnek van kiegészítése?
Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: Bontással, rögzítéssel ha nem jár a kérelem a Hivatal
támogatja.
Marosi György Csongor/VMB tag: Ez nem a Művelődési Központ területe?
Dr. Vincze Ferenc/jegyző: Az épület úszótelken van.
Kállai István/VMB elnök: Aki határozatlan időre támogatja a kérelmet az kézfeltartással
szavazzon:
A VMB 5 igen szavazattal (Kállai István, Orosz János, Marosi György Csongor, Kanizsay
Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
76/2015. (IV.15.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága –
a Bizottság eltérő döntéséig, határozatlan időtartamra - támogatja Méhesné Csendes
Mária (Hajdúszoboszló, Bartók Béla u.33.) közterület – használattal kapcsolatos
kérelmét, a KMMKK előtti téren 40m2 területre vonatkozóan, hogy ott vendéglátóipari
előkertet alakítson ki.
A kérelmező köteles a közterület-használatára vonatkozóan a szükséges engedélyeket
beszerezni, valamint az igényelt terület használatára vonatkozóan hatósági szerződést
kötni, és az 5/2009. (II. 26.) sz. Önkormányzati rendelet szerinti díjat megfizetni.
Határidő: Felelős: Jegyző
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8. Egyebek
Kállai István/VMB elnök: Van e valakinek bármilyen közérdekű bejelenteni valója?
Marosi György Csongor/VMB tag: Két hozzászólása lenne:
A Mozicsarnokban lévő üzlethelyiségek tulajdonosai panaszkodtak, hogy 8 és 13 óra
között tudnak csak rakodni a parkolóban – a rakodás idejét kiegészítő tábla
szabályozza -. Ezért a délutáni órákban nem tudják a munkájukat szabályszerűen
végezni, ugyanis a parkoló tele van, kénytelenek a díszburkolatra felmenni, amely
szabálytalan. Kérésük, hogy a Bizottság engedélyezze, hogy 8 -13 óra és 16 – 20 óra
között is lehessen rakodni, vagy egész napra célszerű lenne engedélyezni a rakodást
ezen a kijelölt rakodási helyen.
Kéri, hogy az útfenntartási keret terhére záróvonalat fessenek fel a Szilfákalján lévő
francia típusú, 40 lakásos társasház garázssora elé (Gyógyszertár mögötti szerviz útról
van szó, házszámra nem emlékszik). Ez a közös képviselő kérése, itt ugyanis van egy
Gyógynövénybolt amelynek a vásárlói rendszeresen a garázsok elé parkolnak. A gond
az, hogy bár ez nem szabálytalan, de a garázs tulajdonosok nem tudnak addig ki ill.
beállni, amíg a vásárlás be nem fejeződik, ezt szüntetné meg a záróvonal.
Orosz János/VMB alelnök: A VGNZRT részére lett kiadva a Szilfákalján lévő szökőkút
helyreállítása. FEB ülésen is elhangzott az a kérés, hogy a Hivatal adjon egy tervrajzot, hogy
milyen formában és hogyan szeretné látni a szökőkutat, mert addig nem tudják elvégezni a
munkát, nem tudják ugyanis, hogy mit várnak el tőlük. Szezon előtt szeretnék rendbe tenni a
területet.
Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: A Képviselő – testület fog dönteni arról, hogy mi legyen a
szökőkúttal. A májusi testületi ülésre lesz előterjesztés.
Kállai István/VMB elnök: Alpolgármester úr a nyilvános toalett ügyében kereste a hivatalt.
Van ezzel kapcsolatban valami fejlemény?
Dr. Vincze Ferenc/jegyző: Gyógyhely Fejlesztési Stratégiában és a HÉSZ - ben lehet vizsgálni
ezt a kérdést. A Fesztivál téren és a Jókai soron is van egyébként illemhely.
Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: Jelentős költség vonzata van egy ilyen pavilon
kialakításának. Tokajban készült 2014 – ben 2 db illemhely és több mint 15 m Ft + ÁFA volt
telepítési költség és egyéb közművek kiépítése nélkül a létesítés.
Kállai István/VMB elnök: Kéri, hogy következő Bizottsági ülésre készüljön anyag ezzel
kapcsolatban, hogy hová lehetne kihelyezni és mekkora költségből létrehozni egy
illemhelyet. A pályázatból lehet még jövőre sem lesz illemhely.
Dr. Vincze Ferenc/jegyző: Stratégiai gondolkodást kér a Bizottságtól, hogy ne a meglévő
mellé építsünk még illemhelyet, hanem inkább arról készüljön anyag, hogy hogyan lehetne
másként pl: közfoglalkoztatottakkal a VGNZRT – n keresztül akár egész évben üzemeltetni a
meglévő illemhelyet. Természetesen ez rentábilis soha sem lesz!
Kállai István/VMB elnök: Megértette Jegyző úr érveit, de mindezeket figyelembe véve
szeretne anyagot látni a következő ülésre.
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Marosi György Csongor/VMB tag: Kéri a hivatalt, hogy készítsen anyagot az iskolák sport
pályáinak iskolaidő utáni hasznosításáról. Több képviselő és párt is támogatja az un.
„dühöngőket”, amelyek bár kiszorulnak a közterekről, de az iskola igazgatók sem ellenzik,
hogy iskolájuk területén, iskolaidő után pl: közhasznú foglalkoztatottak által felügyelve,
meghatározott nyitvatartási időben, bárki sportolhasson a pályákon.
Dr. Vincze Ferenc/jegyző: Ezt az anyagot elkészíti.
Dr. Sléder Tamás/aljegyző: Táblakihelyezéssel kapcsolatosan kéri a Bizottságot, hogy az
Emlékezés terén – a térburkolaton – a Kossuth utca felől bekanyarodóknak tiltsák meg a
parkolást. Sokan visszaélnek ugyanis azzal, hogy nincs kitéve a tiltó tábla és ott parkolnak az
autóikkal.
Kállai István/VMB elnök: Következő Bizottsági ülésre kéri, hogy terjesszék elő az aljegyző úr
által elmondott kérelmet.
Kérdései, kérései vannak az egyebek napirenden belül:
A Damjanich utca elejének kétirányúsításáról korábbi ülések egyikén volt szó, erről is
szeretne anyagot látni a következő ülésen.
Másik szakmai kérdése a Liget utca megnyitásával kapcsolatos. Kéri a Hivatalt, hogy
készítsen anyagot azzal kapcsolatban, hogy megoldható e vagy sem és ha igen milyen
formában.
Bányász utca – Arany János sarkán van egy elhagyott épület. Lakossági fórumon
elhangzott, hogy zavarja a lakókat ez az évek óta lehangoló látvány. Mit tehetünk
ebben az esetben?
Dr. Vincze Ferenc/jegyző: A Járási Hivatal illetékes az elhanyagolt épület ügyében. A magán
tulajdon védelme egyébként szent és ez az ingatlan magántulajdonban van. Jelenleg jogvitás
ügy is van az épülettel kapcsolatban. A Városképvédelmi rendelet megalkotása és elfogadása
után remélhetőleg rendeződnek majd ezek a helyzetek.
Kállai István/VMB elnök: További kérdése még, hogy a Szent Erzsébet utcán szintén
magánterületen, van egy régi illemhely, majdnem a Hotel Platánnal szemben. Ezzel sem
lehet mit kezdeni? Rontja ugyanis a városképet, környezetbe nem illő.
Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: Polgármester Úrral már tárgyaltak ezzel kapcsolatosan és
levélben keresik meg a tulajdonost.
Kállai István/VMB elnök: Köszöni a tájékoztatást. Amennyiben nincs további kérdés az ülést
bezárja 1130 – kor. Mindenkinek további kellemes napot, jó munkát kíván.
K.m.f.
Orosz János
bizottság alelnöke

Kállai István
bizottság elnöke
Molnár Edit
jegyzőkönyvvezető
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