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Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

(továbbiakban: VMB) 2017. május 17 - én 10.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről   

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

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

Károly 

Meghívottak: Antalné Tardi Irén – képviselő, Dr. Korpos Szabolcs – megbízott jegyző, Szilágyiné 

Pál Gyöngyi – városfejlesztési irodavezető – helyettes, Lőrincz László – gazdasági irodavezető, 

Szabóné Szabó Mária – ügyintéző, Szőkéné Csapó Mária és Krötcl Péter – ÉMKK ZRT, Czeglédi 

Gyula – Hungarospa, Kunkliné Dede Erika – igazgatási iroda 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Edit 
 
Orosz János/VMB elnök: Köszönti a VMB tagjait, a meghívottakat, a hivatal munkatársait. 
Megállapítja, hogy a VMB határozatképes, 8 tagból 8 bizottsági tag van jelen az ülésen.   
Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki a kiküldött meghívóban szereplő napirendi javaslatokkal 
egyetért, az kézfeltartással jelezze: 
 
A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi napirendi pontokat és a 

következő határozatot hozta: 

50/2017. (V.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 

2017. május 17  - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

Napirendi pontok megtárgyalása: 

1. Tájékoztató a Hugarospa Hajdúszoboszlói Zrt. középtávú fejlesztési koncepciójáról. 
(1.Képviselő testületi napirend) 

  Előadó: vezérigazgató 

2. Előterjesztés bölcsődei férőhely bővítésére. (4.Képviselő testületi napirend) 
  Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

3. Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti lakóház megvásárlására. (8.Képviselő testületi 
napirend) 

  Előadó: gazdasági irodavezető 

4. Előterjesztés Gábor Áron utca felújítása tárgyú pályázat módosításáról. (9.Képviselő 
testületi napirend) 

  Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

5. Előterjesztés az óvoda konyha felújítására vonatkozó pályázatról. (10.Képviselő testületi 
napirend) 

  Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

6. Előterjesztés multifunkciós sportcsarnok megépítéséről (12.Képviselő testületi napirend) 
Előadó: alpolgármester 
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Képviselő – testületi napirendben nem szereplő, csak VMB - i anyag: 

7. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2017.I. negyedévi 
működéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

8. Előterjesztés a 2017.évi intézmény – felújítási pályázati kiírásról 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

9. Előterjesztés vendéglátó – ipari előkert kialakításával kapcsolatosan 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

10. Előterjesztés Nagy Imre debreceni fafaragó népi iparművész kérelmével kapcsolatosan 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

11. Előterjesztés uszodai úszóversenyen való árusításról 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

12. Előterjesztés Veterán Jármű Találkozó programjainak megrendezéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

13. Tájékoztatás installáció közterületen történő elhelyezéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

14. Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

Bejelentések, tájékoztatások 

1. Tájékoztató a Hugarospa Hajdúszoboszlói Zrt. középtávú fejlesztési koncepciójáról. 
 
Czeglédi Gyula/Hungarospa Zrt: Röviden ismerteti a koncepció lényegi elemeit. Tájékoztatja a 
Bizottságot, hogy a minőségi turizmust, és a magasabb igényeket kielégítő szolgáltatások 
körének bővítését és ehhez kapcsolódóan magasabb díjtételeket tartalmaz az elkövetkező öt év 
fejlesztése. 
 
Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs további kiegészítése, kérdések, 
hozzászólások következnek.  
A jelenlévőknek nincs kiegészítése kérdése, hozzászólása, véleménye ezért a szavazás 
következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról: 

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

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a beszámolót és a következő 

határozatot hozta: 

51/2017. (V.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság Középtávú fejlesztési koncepcióját jelen tájékoztató szerint elfogadja.  

Határidő : 2017. május 18. 
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Felelős  :   elnök 

2. Előterjesztés bölcsődei férőhely bővítésére. 
 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs további kiegészítése, kérdések, 
hozzászólások következnek.  
Marosi György Csongor/VMB tag: Ha már látható, hogy az igényelt összeg kevés lesz, akkor miért 

nem kérnek magasabb összeget? Kéri, hogy a Liget Óvoda körzetéből várják majd a gyermekeket 

a bölcsődébe és ne a város távolabbi körzeteiből.  

Kunkliné Dede Erika/igazgatási iroda: A tényleges költségeket már a júliusi ülésre ismertetni 

fogják a tisztelt Képviselő testülettel. Van lehetőség természetesen arra, hogy körzethatárokat 

alakítsanak ki és ne okozzanak a szülőknek terhet, a gyermek bölcsődébe való elszállítását 

illetően.  

Orosz János/VMB elnök: A jelenlévőknek nincs kiegészítése kérdése, hozzászólása, véleménye 
ezért a szavazás következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról: 

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

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

52/2017. (V.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi 

támogatását adja bölcsődei férőhely 20 fős kapacitás bővítéséhez a Liget Óvoda 

(Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 145.) felhasználható épületrészében a tervezési feladatok 

megkezdésével, mely előkészítési tervezési munkálatokra bruttó 1.500 e.Ft összeget 

különít el a 2017 évi városi költségvetés 1.sz. melléklet (mérleg) tartalék keret terhére. 

Határidő : 2017. május 18. 

Felelős  :   elnök 

3. Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti lakóház megvásárlására. 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése, kérdések, 
hozzászólások következnek.  
Máté Lajos/VMB tag: Az ingatlan szociális lakásnak használható? 

Orosz János/VMB elnök: Jelenleg a lakás romos állapotban van, később alkalmas lehet ilyen 

célokra. 

Máté Lajos/VMB tag: Korábban a Képviselő Testület a szociális lakás állomány jobb minőségű 

cseréje mellett foglalt állást. Ha ezt a célt szolgálja a döntést, akkor támogatja a megvásárlást. Ha 

azonban a bérleti díjakból, évek alatt sem termelődik ki a felújítás költsége, akkor azokat az 

ingatlanokat el kell engedni, mert nem rentábilisak.  

Javasolja, hogy egyfajta gazdálkodás történjen meg ezen a téren. Érti, hogy az örökösöknek ez jó 

megoldás lenne, de nem szolgálja az önkormányzat érdekeit. 
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Szabóné Szabó Mária/ügyintéző: A földterület az önkormányzaté, a felépítmény 

magántulajdonban van, melynek két örököse van, az egyik egyáltalán nem foglalkozik az 

ingatlannal, a másik örökös értékesítené. A megoldást keressük a problémára, azért került a 

Tisztelt Bizottság elé az előterjesztés. 

Jelenleg az önkormányzat vagyoneleme állandó probléma forrása pl: kényszerkaszálást kell 

végrehajtani, a ház pedig elhanyagolt, üres. Előbb utóbb a házba valaki beköltözik. Erre 

megoldás lenne és a cél is az, hogy tiszta tulajdoni állapot jöjjön létre.  

Máté Lajos/VMB tag: Vannak olyan eszközök amivel elérhető, hogy az említett nem kívánt 

dolgok ne következzenek be. Nem feltétlenül kell ezért megvenni az ingatlant.  

A Csontos utca nem frekventált terület, az önkormányzati szociális lakásgazdálkodás része, csak 

egy koncepció után lehetne az ingatlan.  

Egyébként miért lenne az önkormányzatnak a Csontos utcán ingatlana? 

Lőrincz László/gazdasági irodavezető: A Képviselő Testületnek korábbi elvárása volt a városban 

lévő rendezetlen tulajdonhelyzetek áttekintése és azok megoldása. Ez az épület nem minőségi 

bérlakás színvonalú.  

Egy lehetőség a felépítmény megvásárlása és később üres telekként való értékesítése és így a 

tulajdon tisztázása. Jelenleg az önkormányzatnak állandóan kell az ingatlannal foglalkoznia pl: 

ha gazos, ha rendezetlen. 

Marosi György Csongor/VMB tag: Jelenleg az egész ingatlant szeretné megvenni az 

önkormányzat. Nem tudja, hogy milyen ráfordítás után lehetne szociális bérlakássá alakítani, de 

irodavezető úr szavaiból kivéve ez nem rentábilis. Így kérdés, hogy kell e a városnak ez az 

ingatlan? A megvásárlás után is csak ½ tulajdoni hányadunk lesz. 

Szabóné Szabó Mária/ügyintéző: Mi történik akkor ha az önkormányzat nem vásárolja meg az 

ingatlant? Az épület életveszélyessé válik, a terület továbbra is gondozatlan marad, esetleg 

hajléktalanok költöznek az épületben, a szomszédok elégedetlensége pedig folyamatosan nő 

amivel számolnia kell az önkormányzatnak. 

Majoros Petronella/VMB tag: A telekhez viszonyítva kicsi a felépítmény, még szociális lakásnak 

is. Mennyibe kerül a terület maga? Csökkenti a terület értékét egy későbbi bontás is. Nem az 

önkormányzatnak kell a területet rendbe tartani, ha ő a tulajdonos? Támogatja a probléma 

megoldását! 

Kovács Károly/VMB tag: A társtulajdonos vásárolja meg a ½ részt telekkel együtt, vagy erről 

mondjon le és adják el közösen, vagy vegye meg az önkormányzat és majd az adja el.   

Lőrincz László/gazdasági irodavezető: Az önkormányzat már adott ajánlatot a tulajdonosoknak 

a földterület vételére, de nem tudnak élni a lehetőséggel. 

Szabóné Szabó Mária/ügyintéző: Valamikor a ’80 – as években belvizes károsultak kaptak itt 

telkeket, hogy építkezzenek. A tulajdonosok tehát jogszerűen építettek, de nem került 

továbbiakban rendezésre a tulajdon. 

Árva Gergő/VMB tag: Kinek a kötelessége a telek rendbetartása? 
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Orosz János/VMB elnök: A lakónak, az épület tulajdonosának kötelessége rendbe tartani az 

udvarát, a kapu elejét.  

Máté Lajos/VMB tag: Az önkormányzat akkor nincs is birtokon belül. Nem is tudunk 

továbbiakban birtokon belül lenni. De még akkor sem biztos, hogy jó, hogy miért veszünk a 

Csontos utcán telket? 

Szabóné Szabó Mária/ügyintéző: Közös tulajdon megszüntetését azután kérhetjük a bíróságtól, 

ha már a felépítményben is van tulajdonunk.  

Máté Lajos/VMB tag: Nem látja életszerűnek, hogy mi lesz majd ezzel a telekkel, ha 

megvásároljuk. 

Orosz János/VMB elnök: Kéri, hogy aki az előterjesztés határozati javaslatával egyetért az 

kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 0 igen, 0 nem és 8 tartózkodással (Orosz János, Marosi 

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

Károly, Árva Gergő) nem hozott döntést az ingatlan megvételével kapcsolatban és a következő 

határozatot hozta: 

53/2017. (V.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

nem hozott döntést abban, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete megvásárolja a Hajdúszoboszló, Csontos utca 81 szám alatti lakóházat. 

Határidő : 2017. május 18. 

Felelős  :   elnök 

4. Előterjesztés Gábor Áron utca felújítása tárgyú pályázat módosításáról 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése, kérdések, 
hozzászólások következnek.  
A jelenlévőknek nincs kiegészítése kérdése, hozzászólása, véleménye ezért a szavazás 
következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról: 
 

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

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

54/2017. (V.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja,  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő- Testülete: 

1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 76/2017. (IV.20.) számú 

határozatát a Gábor Áron utca felújítása című pályázat tartalma és bekerülési költsége 

tekintetében módosítsa. 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati kiírásra vonatkozóan támogatja 1 db 

pályázat benyújtását és a kapcsolódó műszaki tartalmat az alábbiak szerint: 

Szilárd burkolatú közutak felújítása pályázati alcél keretében a Gábor Áron utca útfelújítását a 

Szent Erzsébet utca és Pávai Vajna utca közötti szakaszon, továbbá szilárd burkolatú járda javítása, 

felújítása alcélként járda építését, és a közút és annak közvetlen környezetében keletkező, 

szükséges felszíni csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó víznyelők kiépítését, padka építést, 

füvesítést, továbbá a projekt előkészítéshez kapcsolódó engedélyezési, közbeszerzési eljárási, 

lebonyolítási és műszaki ellenőrzési tevékenységeket. 

Képviselő testület a pályázatot 33.656.848,- Ft összes elszámolható költséggel, 21.876.951,- Ft, 

összegű támogatás mellett, 11.779.897,- Ft saját forrás biztosításával támogatja megvalósítani. 

Az önkormányzati összes saját forrás fedezetét a 2017. évi városi költségvetésben az 1. sz. 

melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati tartalékok kerete nyújtja.  

Határidő : 2017. május 18. 

Felelős  :   elnök 

2.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen 
meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati kiírásra 
vonatkozóan benyújtott pályázat műszaki tartalmához szorosan kapcsolódó, a Gábor Áron utca bal 
oldali parkolósávjának kiépítését pályázaton kívül. 
A parkolósáv és a hozzá kapcsolódó egyéb költségeket saját forrásból biztosítja 10.970.852,- Ft 

összegben, a 2017. évi városi költségvetésben az 1.sz. melléklet (mérleg)  tartalékok, pályázati 

tartalékok kerete terhére. 

Határidő : 2017. május 18. 

Felelős  :   elnök 

5. Előterjesztés az óvoda konyha felújítására vonatkozó pályázatról 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése, kérdések, 
hozzászólások következnek.  
A jelenlévőknek nincs kiegészítése kérdése, hozzászólása, véleménye ezért a szavazás 
következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról: 
 

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

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

55/2017. (V.17.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete a 

nemzetgazdasági miniszter, a belügyminiszter és az emberi erőforrások miniszter által közösen 

meghirdetett az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati 

kiírásra vonatkozóan támogatja 1 db pályázat benyújtását az alábbi műszaki tartalommal: 

A Képviselő-testület fejlesztési célként támogatja a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató 

Intézmény által működtetett 6. számú telephely, a Rákóczi utca 21. szám alatt, a 6193 hrsz-ú, 

önkormányzati tulajdonú ingatlanon található konyha infrastrukturális fejlesztésének és 

eszközbeszerzésnek előterjesztés szerinti megvalósítását. 

A pályázat időbeli megvalósításaként a Képviselő testület támogatja az alábbiakat: 

2017. december – eszközbeszerzés, 

2018. január – március 15. kiviteli terv készítése, 

2018. április – május közbeszerzési eljárás lefolytatása, 

2018. június 1. – augusztus 15. kivitelezés, műszaki ellenőrzés 

Képviselő testület a pályázatot 68.937.095,- Ft összes elszámolható költséggel, 40.000.000,- Ft 

összegű támogatási igény mellett, 28.937.095,- Ft saját forrás biztosításával támogatja 

megvalósítani.  A pályázati saját forrás fedezetét Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének 1. sz. mellékletében található (mérleg), tartalékok megnevezésű kerete biztosítja. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt megvalósításához 

kötelezően szükséges - a pályázat költségvetésén kívül eső tétel – szolgáltatások díját, így a 

közbeszerzési eljárás lefolytatásának díját (tanácsadó és hatósági díj), továbbá a műszaki 

ellenőrzés díját, a 2017. évi városi költségvetés 1.sz. melléklet (mérleg) tartalékok kerete terhére 

biztosítja.  

Határidő : 2017. május 18. 

Felelős  :   elnök 

6. Előterjesztés multifunkciós sportcsarnok megépítéséről 
 
 
Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése, kérdések, 
hozzászólások következnek.  
A jelenlévőknek nincs kiegészítése kérdése, hozzászólása, véleménye ezért a szavazás 
következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról: 
 

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

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

56/2017. (V.17.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete 
megbízza a polgármestert, hogy a multifunkciós sportcsarnok megépítéséhez szükséges 
pénzügy feltételek megteremtése érdekében – az előterjesztésben vállalt kötelezettségek 
ismertetésével – kérje Bodó Sándor országgyűlési képviselő, illetve Magyarország 
Kormányának hathatós támogatását. 
 

Határidő : 2017. május 18. 

Felelős  :   elnök 

7. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2017.I. negyedévi 

működéséről 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése, kérdések, 
hozzászólások következnek.  
A jelenlévőknek nincs kiegészítése kérdése, hozzászólása, véleménye ezért a szavazás 
következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról: 
 

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

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

57/2017. (V.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági / Gazdasági 

Bizottsága az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város területén 

2017. I. negyedévben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás tájékoztatójában 

foglaltakat tudomásul veszi. 

Határidő: - 

Felelős:   - 

8. Előterjesztés a 2017.évi intézmény – felújítási pályázati kiírásról 
 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése, kérdések, 
hozzászólások következnek.  
A jelenlévőknek nincs kiegészítése kérdése, hozzászólása, véleménye ezért a szavazás 
következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról: 
 

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

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

58/2017. (V.17.) VMB határozat: 
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1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági / Gazdasági 
Bizottsága az intézmény-felújítási munkálatokra vonatkozó pályázati kiírást az 
előterjesztésben és mellékletében foglaltaknak megfelelően támogatja. 

2.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági / Gazdasági 
Bizottsága támogatja a:  

- Szociális Szolgáltató Központ Kossuth utcai telephelyén található raktár épületnek az 
intézmény által saját erőből történő lebontását;  

- HSE- Hajdúszoboszlói Sportegyesület üzemeltetésében lévő sporttelepen található, 2 db 
használaton kívüli épületet/bódét a HSE által, saját erőből történő lebontását. 

3.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági / Gazdasági 
Bizottság a Bocskai István Múzeum Bocskai u. 11. sz. alatti épületének ivóvíz-, és szennyvíz 
bekötési, valamint térkő burkolat építési munkálataira mindösszesen bruttó 1.1 Mft 
összeget különít el keretösszegként azzal, hogy a múzeumfejlesztéssel egyidejűleg kerüljön 
sor a kivitelezési munkálatokra. 

4.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági / Gazdasági 
Bizottsága az év végéig bruttó 5 Mft összegű tartalékot különít el a nem várt egyéb 
kiadásokra. 

Utasítja a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: ütemezés szerint 

Felelős:   Jegyző 

9. Előterjesztés vendéglátó – ipari előkert kialakításával kapcsolatosan 
 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése, kérdések, 
hozzászólások következnek.  
A jelenlévőknek nincs kiegészítése kérdése, hozzászólása, véleménye ezért a szavazás 
következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról: 
 

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

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

59/2017. (V.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága – a bizottság 

eltérő döntéséig, határozatlan időtartamra – támogatja a Nor-Fitt Bt. közterület-használattal 

kapcsolatos kérelmét, miszerint az Lovas u. 12. szám előtti területen összesen 22 m2-es vendéglátó-

ipari előkertet kialakíthasson.   

Támogatás értelmében 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. 

Kérelmező köteles továbbá eltérő döntés esetén a közterületet az eredeti állapotára helyreállítani. 

Határidő:  - 

Felelős:  Jegyző   
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10. Előterjesztés Nagy Imre debreceni fafaragó népi iparművész kérelmével 
kapcsolatosan 

 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése, kérdések, 
hozzászólások következnek.  
A jelenlévőknek nincs kiegészítése kérdése, hozzászólása, véleménye ezért a szavazás 
következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról: 
 

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

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

60/2017. (V.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja 

Nagy Imre debreceni fafaragó népi iparművész kérelmét, miszerint a Harangház általa készített 

oszlopfőin kézjegyét belevésse. 

Határidő:  - 

Felelős:     -  

11. Előterjesztés uszodai úszóversenyen való árusításról 
 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése, kérdések, 
hozzászólások következnek.  
A jelenlévőknek nincs kiegészítése kérdése, hozzászólása, véleménye ezért a szavazás 
következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról: 
 

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

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

61/2017. (V.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a 

MANTA SWIM Kft. (1139 Budapest, Röppentyű u. 65-67.) kérelmét, miszerint az Árpád Uszoda 

parkolójában alkalmi árusítást folytasson 20 m2-en 2017.05.19-én. 

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:  2017.05.19. 

Felelős:    - 
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12. Előterjesztés Veterán Jármű Találkozó programjainak megrendezéséről 
 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése, kérdések, 
hozzászólások következnek.  
A jelenlévőknek nincs kiegészítése kérdése, hozzászólása, véleménye ezért a szavazás 
következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról: 
 

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

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

62/2017. (V.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja 

2017. június 17-én 1600 – 1730 óra közötti időszakban a veteránautós felvonulás megrendezését a 

Repülőtér – Böszörményi út – Bethlen utca – Szilfákalja – Fürdő utca – Mátyás király sétány Pávai 

Vajna utca – Repülőtér útvonalon. 

A rendezvényre látogatók biztonságáról a jogszabályi és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően 

a rendezvényszervező gondoskodni köteles. 

Ez a bizottsági határozat nem tekinthető jognyilatkozatnak a tekintetben, hogy Hajdúszoboszló 

Város Önkormányzata visszavonhatatlanul elismerné közútkezelői jogának létrejöttét a 34121. jelű 

Magyar Állam tulajdonában lévő útszakaszra vonatkozóan. 

A rendezvény szervezője köteles az igénybe vett közterületek eredeti állapot szerinti teljes 

helyreállítására, az esetlegesen okozott útburkolati hibák, sérülések teljes körű felújítására, 

pótlására.  

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: jegyző 

13. Tájékoztatás installáció közterületen történő elhelyezéséről 
 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése, kérdések, 
hozzászólások következnek.  
A jelenlévőknek nincs kiegészítése kérdése, hozzászólása, véleménye ezért a szavazás 
következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról: 
 

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

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

63/2017. (V.17.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 

tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi és örömét fejezi ki, hogy a város egy újabb 

látványossággal bővült néhány hónap időtartamban. 

Határidő: - 

Felelős:    -  

14. Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről 
 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése, kérdések, 
hozzászólások következnek.  
A jelenlévőknek nincs kiegészítése kérdése, hozzászólása, véleménye ezért a szavazás 
következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az előterjsztés elfogadásáról: 
A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 

határozatot hozta: 

64/2017. (V.17.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. december 30-án létrejött Közszolgáltatási szerződés 

keretében, pályázati eljárás lefolytatásával bízta meg a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságot, - melynek jogutódja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 

- a Hajdúszoboszló város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi 

személyszállítás kizárólagos joggal történő ellátására. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-magyarországi Közlekedési 

Központ Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez 2016. évben összesen nettó 15.610.236,- 

Ft összegű saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújtott. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy 2017. évben január 

1-től december 31-ig Hajdúszoboszló területén a menetrend szerinti helyi személyszállítást 

folyamatosan fenntartja. 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Polgármester,  Jegyző 

Orosz János/VMB elnök: A Bizottságnak további napirendi pontja nincs, közérdekű bejelentés és 

hozzászólás hiányában az ülést 11.15 – kor bezárja.  

k.m.f. 

Marosi György Csongor       Orosz János 

VMB tag         VMB elnök 

 Molnár Edit 

jegyzőkönyv vezető 


