
                   AZONOSÍTÓ: ELJ-11/B02 ÉRVÉNYES: 2010.06.01. NAPJÁTÓL 

 

Ügyiratszám: 12688-1/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
 

Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 2014. 06. 10 - én 1400 órakor kezdődő nyílt 

üléséről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   AZONOSÍTÓ: ELJ-11/B02 ÉRVÉNYES: 2010.06.01. NAPJÁTÓL 

 

Helye : Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, „A” épület, Jegyzői iroda 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Harsányi István, Majoros 

Petronella, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Ugrai József,  

 

Jelen vannak továbbá: Dr. Vincze Ferenc jegyző, Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök, 

Szilágyi Attila közszolgáltatás – szervező, Nyéki István VGNZRT vezérigazgató, 

Szabóné Szabó Mária – vagyongazdálkodási ügyintéző 

  

Előterjesztések érintettjei:   

Kemencés Kft részéről    – Pinczés Károly ügyvezető 

Bocskai István Múzeum részéről   – Bihari Horváth László múzeum igazgató  

Révész Tamás ev.  

 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Edit 

 

A Harsányi István a bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az aláírt jelenléti ív 

alapján megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Hét bizottsági tagból hat tag van 

jelen az ülésen.  

 

Harsányi István VMB elnök: A jegyzőkönyv aláírására felkéri Ugrai József bizottsági 

tagot, aki a felkérést elfogadta. A kiküldött meghívóhoz képest javaslata, hogy a meghívó 

4 –es és az 5 – ös napirendi pontjai cseréljenek helyet, a jelenlévő intézményvezetőre való 

tekintettel. Kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a naprirendi pontok 

megtárgyalásáról. 6 igen szavazat mellett (Harsányi István, Majoros Petronella, Dr. Rácz 

Tiborné, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Ugrai József,) a napirendeket elfogadta és a 

következő határozatot hozta: 

 

48/2014. (VI.10.) VMB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága a 

2014. június 10 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

 

Napirendi javaslat: 

A képviselőtestület június 12 - i ülésanyagának véleményezése: 

 

1. Előterjesztés a Luther utca 47.szám alatti ingatlan értékesítéséről (8. sz. 

képviselőtestületi napirend) 

      Előadó: gazdasági irodavezető – főkönyvelő 

 

2. Előterjesztés a közvilágítási hálózat üzemeltetésével kapcsolatosan (9. sz. 

képviselőtestületi napirend) 

Elődadó: főmérnök 

 

3. Előterjesztés rendeletmódosítással kapcsolatosan – közterület használat, 

közterület hasznosítási helyi szabályai (10. sz. képviselőtestületi napirend) 

Előadó: főmérnök 

 

4. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum közterület használati kérelméről 

Előadó: főmérnök 
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5. Tájékoztató a Bihari utcai kisajátításról (13. sz. képviselőtestületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 

 

Képviselőtestületi anyagban nem szereplő, csak bizottsági napirend: 

 

6. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum közterület használati kérelméről 

Előadó: főmérnök 

 

7. Előterjesztés ruhagyűjtő konténerek kihelyezéséről 

Előadó: főmérnök 

 

8. Előterjesztés a Nor – Fitt Bt reklámtábla kihelyezési kérelméről 

Előadó: főmérnök 

 

9. Előterjesztés a J& FOOD Kft reklámtábla kihelyezési kérelméről 

Előadó: főmérnök 

 

10. Előterjesztés forgalomtechnikai tükör kihelyezésével kapcsolatban 

Előadó: főmérnök 

 

11. Egyebek 

 

Napirendek megtárgyalása: 

 

1. napirend 
 

Előterjesztés a Luther utca 47.szám alatti ingatlan értékesítéséről 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. Van e kérelmezőnek kiegészítése? Vélemények következnek. 

Nyéki István VGNZRT vezérigazgató: Óriásinak találja a két értékbecslés közötti 

különbséget, ezért javaslata, hogy cége is kérhessen fel ingatlanforgalmi szakértőt. 

Támogatja, hogy a garázsok le legyenek választva a területből és az értékesítés, a kilenc 

garázs nélkül történjen, hiszen a garázsok értékcsökkentők. Így kialakul a garázsoknál egy 

nyeles, adott formájában nem építési telek. Beépíthetővé csak akkor válik, ha nincsenek 

rajta garázsok azonban mindez kialakítása idő, pénz és hosszas megállapodások kérdése, 

melynek nem lehet tudni, hogy mikor lesz vége és mennyibe kerül. A valóságban a nyél 

és a nagyobb területrész közötti kisebb terület is eladó, cége hajlandó a kisebb terület 

megvásárlására, így építési szempontból egy normál méretű terület lenne kialakítható.  

A kilenc garázs részére a kis szorgalmi utat fenntartja. 

Szabóné Szabó Mária vagyongazdálkodási ügyintéző: Az értékbecslések közötti 

különbséget az adja, hogy a vevő értékbecslője az épületet nulla műszaki értékűnek 

becsülte, a hivatal értékbecslője pedig 17.000.000 Ft – ra értékelte az épületet és a hozzá 

kapcsolódó felépítményeket. 

Harsányi István VMB elnök:Van e a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása? Nincs.  

Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás következik. Egy módosítás érkezett, mely 

szerint a VGNZRT is kérhessen ingatlanszakértői véleményt és a három becslés alapján 
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kerüljön döntési helyzetbe a testület. Aki a módosított határozati javaslattal egyet ért, az 

kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 6 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, 

Radácsi Gusztáv, Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

támogatta az alábbi módosított határozati javaslatot és a következő határozatot 

hozta: 

 

49/2014. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

nem támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – 

testülete döntést hozzon az Hajdúszoboszló, Luther utca 47. szám alatti ingatlan 

értékesítése ügyében. Egyben támogatja, hogy a VGNZRT saját költségén egy 

ingatlanforgalmi szakértőt megbízzon és a három szakvélemény alapján a Képviselő 

– testület júliusi ülésen hozza meg döntését.  

 

Határidő : 2014. december 31. 

Felelős  : Jegyző 

 

2. napirend 
 

Előterjesztés a közvilágítási hálózat üzemeltetésével kapcsolatosan 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban?  

Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: Az előterjesztéshez csatolásra került egy 

„Közvilágítási feladatvállalási szerződés” amelyből jelenleg hiányzik a szerződés 

felbmondási lehetőség, hogy hogyan milyen módon és feltételekkel ill. milyen 

kötelezettségekkel lehessen ezt megtenni. Kéri a Tisztelt Bizottságot, hogy döntését ez 

ismeretében hozza meg. 

Radácsi Gusztáv bizottsági tag: Fenntartásai vannak azzal kapcsolatban, hogy a város 

megint szerződést köt egy céggel és nem tudjuk, hogyan fog működni a városban a 

közvilágítás, a hibaelhárítás! 

Nyéki István VGNZRT vezérigazgató: Jelenleg az adott közvilágítási hálózatot kell 

megfelelő jogosultság birtokában üzemeltetni. Az Önkormányzat már végigjárt egy utat, 

mely végén önkormányzati céget kívánnak megbízni az üzemeltetéssel. Ez azt jelenti, 

hogy megfelelő karbantartó személyzetet, technikát valamint ügyfélszolgálatot tartanak 

majd fenn a tervszerű karbantartási feladatok mellett. Az Energiahivatalnál az 

engedélyezési eljárás folyamatban van. Nincs akadálya a feladat ellátásának, mert csak 

egy emelőkosaras járművet kell beszerezniük. Felhívja a figyelmet, hogy üzletileg 

azonban nem tudják a legjobb ajánlatot adni, mert nem versenyképesek egy pl: 30.000 

oszlopot üzemeltető céggel.  

Ugrai József bizottsági tag: A szerződés 5.4. első bekezdésben olvasható, hogy 48 órán 

belül kell a fellépő hibát kijavítani, de mivel ez kijelölt gyalogátkelőhely javasolja a 24 

órán belüli kijavítást! További kérdése, hogy lesz e technikai személyzet ill. 

ügyfélszolgálat, munkaidőn kívül? 

Nyéki István VGNZRT vezérigazgató: A 48 óra az tájékoztató jellegű. Az ügyeletes 

mobiltelefonjára befuthatnak a sürgős hívások. Egyébként minden reggel 8.00 órától 

visszafogják hallgatni az üzenetrögzítőre addig beérkezett üzeneteket.  
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Harsányi István VMB elnök:Van e a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása? Nincs.  

Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás következik. Aki az előterjesztés határozati 

javaslatával egyet ért az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 6 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, 

Radácsi Gusztáv, Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

támogatta az alábbi határozati javaslatot és a következő határozatot hozta: 

 

50/2014. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

városi közvilágítási hálózat, valamint az állandó és eseti díszvilágítás üzemeltetési 

feladatainak ellátásával a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t bízza meg 2014. 

október 02-ától határozatlan időtartamra. 

 

Utasítja a vezérigazgatót,  a feladatellátáshoz szükséges működési engedély 

megszerzésére, a passzív elemek karbantartására vonatkozó megállapodás 

megkötésére az Elosztói engedélyessel. 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 01-től 

megbízza a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t a közvilágítási hálózat 

üzemeltetéséhez szükséges áram beszerzésével.   

 

2014. év október 02 – 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az áram 

beszerzési költségeken felül az alábbi üzemeltetési  díjat biztosítja a feladatellátásra 

vonatkozóan:  

 

-  rendelkezésre állási fix díj havi mértéke: nettó 1.416.667,-Ft+ÁFA  

- a hibaelhárítás költsége: nettó  2.000,-Ft/db + ÁFA.  

 

2014. évben felmerülő költségeket a városi költségvetés, városüzemeltetési táblázat 

közvilágítás üzemeltetés kerete terhére biztosítja, míg a 2015. évi kiadásokat a városi 

költségvetésben tervezni szükséges. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Közvilágítási feladatátvállalási 

szerződés  aláírására.  

 

Határidő:  szerződéskötésre 2014. június 20. 

Felelős:    Polgármester 

                Jegyző 

 

 

3. napirend 
Előterjesztés rendeletmódosítással kapcsolatosan – közterület használat, közterület 

hasznosítási helyi szabályai 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. Akkor kéri, hogy Pinczés Károly urat, a Kemencés Kft ügyvezetőjét 

hívják be az ülésre.  
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Pinczés Károly/Kemencés Kft ügyvezető: A rendelet módosítással kapcsolatos kérelmét 

hosszan ismerteti. Lényege, hogy rugalmasabb közterület használatot szeretne ill. elő és 

utószezonban szeretne látványkonyhával megjelenni a Szilfákalján. 

Majoros Petronella bizottsági tag: Mindenben támogatja a vállalkozó kérelmét. Még most 

a szezon előtt kell dönteni a látványkonyha kihelyezéséről! Turizmusból élő város 

vagyunk és minden ami a vendégnek tetszik, minden ami munkahelyet teremt szükséges! 

Dr. Rácz Tiborné bizottsági tag: Köszöni a Kemencés Kft ügyvezetőjének tájékoztatását, 

a bizottság figyelmébe ajánlja azonban, hogy most csak az előterjesztésről és a rendelet 

tervezetről szavazzanak.  

Harsányi István VMB elnök:Van e a bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása? Nincs.  

Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás következik. Aki a rendelet tervezettel egyet ért 

az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 4 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, 

Kanizsay Béla), 1 ellenszavazattal (Radácsi Gusztáv) és 1 tartózkodással (Ugrai 

József) elfogadta a rendelettervezetet: 

 

51/2014. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

elfogadásra javasolja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – 

testülete elfogadja az alábbi rendelet tervezetet: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületen Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, és a 32. cikk (1) bekezdés a) és 

e) pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva, - az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 

17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága 

egyetértésével - a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól 5/2009. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A díjszámításnál minden megkezdett négyzetmétert egésznek kell figyelembe venni 

és minden megkezdett időegységet egész időegységnek kell tekinteni. A kerthelyiségek, 

vendéglátó teraszok esetében a kérelmező által használt maximális területigénytől csak 

lefelé, és csak maximum 50%-ban lehet eltérni naptári hónapok szerinti bontásban, 

kivéve a féléves díjfizetés választása esetén, ami csak a kérelmező által használt 

legnagyobb területigényre vonatkoztatható. A féléves díjfizetés választása esetén a 6 

havi használatnak folyamatosnak kell lennie, melyet engedélyes maga határoz meg 

április 01 és október 31. közötti időszakra esően.  A 1. számú függelékben 
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meghatározott időegységek esetében az éves díjtétel legfeljebb hónapokra bontható 

meg, a félévi-, havi- és napidíj tovább nem bontható.” 

 

(2) A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól 5/2009. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet 17. § (5) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„c) napi használat esetén az igénybevétel megkezdéséig.” 

 

(3) A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól 5/2009. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet 1. sz. függelékének 7. pontja helyébe e rendelet 1. sz. melléklete 

lép. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba, kivéve a féléves díjfizetéssel kapcsolatos 

rendelkezéseit, amelyek 2015. január 1-jén lépnek hatályba. 

 

 

 

                Dr. Sóvágó László                                             Dr. Vincze Ferenc 

                    polgármester                                                         jegyző 

 

1. sz. melléklet 

 

7. 

 

Kerthelyiség, vendéglátó terasz 

>Szilfákalja/József Attila u. –Daru zug között 

 

szezonban (június 01. – augusztus 31.) 

 

szezonon kívül (szeptember 01. – május 31.) 

 

vagy 

 

április 01. és október 31. között folyamatos 

6 havi 

 

>Szilfákalja/Daru zug-Bethlen u. között/József Attila 

utca a Major utcáig 

 

szezonban (június 01. – augusztus 31.) 

 

szezonon kívül (szeptember 01. – május 31.) 

 

vagy 

 

április 01. és október 31. között folyamatos  

6 havi igénybevétellel 

 

 

 

 

 

4.340.- Ft/m2/hó 

 

2.170.- Ft/ m2/hó 

 

 

 

15.620.- Ft/m2/félév 

 

 

 

 

 

2.755.- Ft/m2/hó 

 

1.380.- Ft/m2/hó 

 

 

 

9.920.- Ft/m2/félév 
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>Arany J. utca a Szilfákaljától a Wesselényi utcáig, 

„Szabadság tömb” 

  Hősök tere 

 

szezonban (június 01. – augusztus 31.) 

 

szezonon kívül (szeptember 01. – május 31.) 

 

vagy 

 

április 01. és október 31. között folyamatos  

6 havi igénybevétellel 

 

 

>Egyéb területeken 

 

szezonban (június 01. – augusztus 31.) 

 

szezonon kívül (szeptember 01. – május 31.) 

 

vagy 

 

április 01. és október 31. között folyamatos  

6 havi igénybevétellel 

 

 

 

 

 

 

 

2.160.- Ft/m2/hó 

 

1.080.- Ft/m2/hó 

 

 

 

7.780.- Ft/m2/félév 

 

 

 

 

 

1.500.- Ft/m2/hó 

 

750.- Ft/m2/hó 

 

 

 

5.400.- Ft/m2/félév 

 

Pinczés Károly/Kemencés Kft ügyvezetője köszöni a lehetőséget és további jó munkát 

kívánva távozik az ülésről. 

 

4. napirend 
Előterjesztés a Bocskai István Múzeum közterület használati kérelméről 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Közben kéri, hogy Bihari – Horváth László urat, a Bocskai István Múzeum 

vezetőjét hívják be az ülésre. 

Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: Az előterjesztésben leírták, hogy a pavilonnal és a 

térkőn való tájékoztató festéssel egyetértenek, a táblákkal kapcsolatban a Bizottságnak 

korábbi években jelentős munkájába került, hogy ne legyen tábla erdő a Szilfákalján. 

Javasolja, hogy erre figyelve a kérelemben szereplő 8 táblát a Bizottság csökkentse le, 

olyan módon, hogy a múzeum megtalálása ne legyen nehéz, de a korábbi években elért 

cél ne sérüljön.  

Bihari – Horváth László/Bocskai István Múzeum vezetője: Köszöni a lehetőséget a 

felszólalásra. A Bocskai István Múzeum új marketingstratégiát alakított ki, melyben a 

Kónya Ábel grafikus művész által készített hajdúkapitány lenne az ismertető figurája a 

múzeumnak és e grafika segítségével vezetnék végig a városon a turistákat a múzeumig. 

Ehhez van szükség a nyolc táblára, molinóra és sátorra, a kijelölt útvonalon.  
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Harsányi István VMB elnök: Ismerteti a reklámtáblák elhelyezésével kapcsolatos 

bizottsági álláspontot. Ezért kéri a jelenlévőket, hogy a hivatal álláspontjának 

megfelelően közösen döntsenek a táblák számáról. 

 

A VMB rövid tanakodás után az 1. számú tájékoztató táblát (a Szent István park eleje), a 

6. számú táblát a Hősök tere és Bethlen utca kereszteződése, a 7. számú táblát a Hősök 

tere gyalogátkelőhely és 9. sorszámú táblát a Hősök tere és Bocskai utca 

kereszteződésben javasolja kihelyezni. A Bizottság szavazásra alkalmasnak találta a 

javaslatot. 

 

Harsányi István VMB elnök: Kéri a bizottság tagjait, hogy az előterjesztés határozati 

javaslatának pontjairól szavazzanak.  

 

A VMB 6 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, 

Radácsi Gusztáv, Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

támogatta az alábbi határozati javaslatot és a következő határozatot hozta: 

 

52/2014. (VI.10.) VMB határozat: 

A) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki 

Bizottság támogatja a Bocskai István Múzeum kérelmét, az alábbiak szerint: 

 

- a Szent István parkban a TDM épülettel szemben található „2” sorszámú 

elárusító helyen egy 3 x 3 m nagyságú infósátort létesítését 2014.06.15. – 

2014.09.30. közötti időszakban azzal a feltétellel, hogy a városi 

rendezvények ideje alatt a színpad elhelyezése érdekében egyeztetett 

helyszínre áttelepül. 

 

Kérelmező köteles a használat során keletkező hulladék elszállításáról, a 

használatot követően a közterület eredeti állapot szerinti helyreállításáról 

gondoskodni.  

Kérelmező köteles a közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződést 

megkötni az azokban foglaltakat maradéktalanul betartani. 

 

B) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki 

Bizottság támogatja: 

 

A VMB 6 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, 

Radácsi Gusztáv, Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

támogatta: 

 

1. Mátyás király sétány Fürdő utcakereszteződésben található, 1 db új, 

fix tájékoztató tábla kihelyezését. 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, 

Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazat és 1 tartózkodással (Radácsi Gusztáv)  

támogatta: 

 

2. Hősök tere – Bethlen utca kereszteződésében a dísz növényzet előtt – 

külön – 1 db új, fix tájékoztató tábla kihelyezését. 
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A VMB 6 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, 

Radácsi Gusztáv, Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

támogatta: 

 

3. Hősök terén a Bocskai utca kereszteződésében – 1 db fix tájékoztató 

tábla kihelyezését, a Bodogán ABC előtt.  

 

A VMB 6 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, 

Radácsi Gusztáv, Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

támogatta: 

 

4. Hősök tere és a Bocskai utca sarkán a Hajdúszoboszlói Polgármesteri 

Hivatal épülete előtt – 1 db fix tájékoztató tábla kihelyezését. 

 

Kérelmező köteles a közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződést 

megkötni az azokban foglaltakat maradéktalanul betartani. 

 

A VMB 6 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, 

Radácsi Gusztáv, Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

támogatta: 

 
C) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki 

Bizottság támogatja a járdaburkolatokra korábbi években felfestett 

"Múzeum" irányjelző feliratok megújító festését. 

 

Határidő: - 

Felelős:   Jegyző 

 

Bihari – Horváth László köszöni a Bizottság munkáját és távozik az ülés helyszínéről.  

 

5. napirend 
Tájékoztató a Bihari utcai kisajátításról 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs, akkor kérdések, vélemények, hozzászólások következnek! 

Nincsenek. Kéri a Bizottság tagjait, hogy kézfeltartással szavazzanak a határozati 

javaslatról.  

 

A VMB 6 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, 

Radácsi Gusztáv, Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

53/2014. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 

elfogadta és tudomásul vette a „Tájékoztató a Bihari utca kisajátításáról” 

elnevezésű anyagot. 
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6. napirend 
Előterjesztés ruhagyűjtő konténerek kihelyezéséről 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. Kéri, hogy szóljanak a meghívott úrnak! 

Révész Tamás egyéni vállalkozó: 32 db konténer kihelyezését kéri. A konténerekbe 

belenyúlni nem lehet, csak beledobni a ruhákat  

Harsányi István VMB elnök: A 32 db konténert soknak találja. Javaslata 4 db konténer 

kihelyezése.  

A Bizottság és a vállalkozó rövid tanakodása után 4 db konténer kihelyezését javasolja. 

Harsányi István VMB elnök: Javaslata, hogy szavazzon a Bizottság 4 db konténer 

kihelyezéséről és a határozati javaslat elfogadásáról. Aki mindezzel egyet ért az 

kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

(Majoros Petronella kiment az ülésről.) 

 

54/2014. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja Révész Tamás kérelmét, miszerint a városban meglévő 4 db 

szelektívgyűjtő szigeten egy-egy használtruházat gyűjtésére szolgáló konténert 

helyezzen el mindaddig, amíg annak üzemeltetése, környezetének rendben tartása  

szerződés szerint történik. A konkrét helyszínek a Városgazdálkodási Nonprofit 

Zrt-vel és a hivatallal közösen kerüljenek kijelölésre. Vállalkozó a konténereket a 

meglévő szelektív gyűjtőkonténerektől 2,00 m távolságban helyezheti el a szükséges 

burkolatok kiépítése mellett. Vállalkozó köteles a konténereket rendszeresen - 

szükség szerint - kiüríteni, a telepítés és az üzemeltetés során esetlegesen okozott 

károkat megtéríteni. 

 

Vállalkozó köteles a területhasználatára vonatkozóan szerződést kötni.  

 

Határidő: - 

Felelős: Jegyző 

 

Révész Tamás távozik az ülésről, köszöni a Bizottság munkáját.  

 

7. napirend 
Előterjesztés a Nor – Fitt Bt reklámtábla kihelyezési kérelméről 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs akkor a szavazás 

következik. Kéri a Bizottság tagjait, hogy kézfeltartással szavazzon a határozati 

javaslatról: 
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A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronell, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Kanizsay Béla), 1 ellenszavazattal (Dr. Rácz Tiborné), tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2014. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja a József Attila utca utcán a Lovas utca torkolattól 50 méter távolságra a 

járda és az úttest között 1 db 1,0 m2 méretű fix reklámtábla kihelyezését.  

A kérelmező számára a területet a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi 

szabályairól szóló 5/2009. (II. 26.) önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezések 

betartása mellett biztosítja.  

 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős: Jegyző 

 

8. napirend 
Előterjesztés a J& FOOD Kft reklámtábla kihelyezési kérelméről 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs akkor a szavazás 

következik. Kéri a Bizottság tagjait, hogy kézfeltartással szavazzon a határozati 

javaslatról: 

 

A VMB 1 igen szavazattal (Kanizsay Béla), 2 ellenszavazattal (Ugrai József, Radácsi 

Gusztáv), 3 tartózkodás (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Harsányi István) az 

alábbi határozatot hozta: 

 

56/2014. (VI.10.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

nem támogatja a Bethlen utcán, a Forrás Áruház mellett, az épületfal és a járda 

közötti szakaszon 1 db 1,0 m2 méretű fix reklámtábla kihelyezését.  

 

Határidő: - 

Felelős: Jegyző 

 

9. napirend 
Előterjesztés forgalomtechnikai tükör kihelyezésével kapcsolatban 

 

Harsányi István VMB elnök: Van e a hivatalnak bármilyen kiegészítése az előterjesztéssel 

kapcsolatban? Nincs. Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs akkor a szavazás 

következik. Kéri a Bizottság tagjait, hogy kézfeltartással szavazzon a határozati 

javaslatról: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Harsányi István, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 

Ugrai József, Kanizsay Béla), 1 ellenszavazattal (Radácsi Gusztáv), tartózkodás 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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57/2014. (VI.10.) VMB határozat: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja a Bem utcán a Csepűs sor irányából is a „Veszélyes útkanyarulat 

balra” veszélyt jelző tábla, és a veszélyes útkanyarulatban 50 cm átmérőjű 

forgalomtechnikai tükör kihelyezését a 2014 évi városi költségvetés 

városüzemeltetési táblázat belterületi útfenntartás kerete terhére.  

 

Határidő: 2014. július 10. 

Felelős: Jegyző 

 

Egyebek 

 
Harsányi István VMB elnök: Egyebekben van e valakinek valamilyen közérdekű 

bejelenteni valója, kérdése? Nincs. Köszöni minden megjelent aktív közreműködését, a 

bizottság ülését 15.55 – kor bezárja. 

 

(a jegyzőkönyvben megtárgyalt előterjesztések a 1 sorszámtól a 3 sorszámig, valamint az 

5 – ös sorszámú előterjesztés a 12260-1/2014. ikt.számú anyaggal kerültek postázásra) 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

     Ugrai József                         Harsányi István 

            bizottsági tag      bizottság elnöke 

          

 

 

 

Molnár Edit 

 jegyzőkönyvvezető 


