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Helye : Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, „A” épület, Pávai Vajna Ferenc terem 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Dr. Rácz Tiborné, Majoros 

Petronella, Kanizsay Béla, Ugrai József,  

 

Jelen vannak továbbá: Kanizsay György Béla képviselő, Szilágyiné Pál Gyöngyi 

főmérnök, Dr. Sléder Tamás aljegyző, Kiss Andrea pályázati műszaki referens, Tokai – 

Kiss Gábor mb.főépítész, Szilágyi Attila közszolgáltatás – szervező, Nagy István Bocskai 

István Múzeum mb.vezető 

Piaci árusok részéről: Mógor Zoltán, Czeglédi László, Vaskó Istvánné – Gazdaház, 

Zágyoni Nóra – Giftrade Kft 

 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Edit 

 

A Harsányi István a bizottság elnöke elfoglaltsága miatt nincs jelen az ülésen, helyette Dr. 

Rácz Tiborné elnököl.  

Köszönti a megjelenteket, az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság 

határozatképes. Hét bizottsági tagból öt tag van jelen az ülésen.  

 

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: A jegyzőkönyv aláírására felkéri Ugrai József bizottsági 

tagot, aki a felkérést elfogadta. A bizottság a meghívóban szereplő napirend 

megtárgyalásáról szavaz, azzal a módosítással, hogy az „Előterjesztés a Szent István 

parkban lévő árusok kérelmeiről” című előterjesztést - a megjelent piaci árusok 

képviselőire való tekintettel - az első napirendben tárgyalja a bizottság.  5 igen szavazat 

mellett (Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Ugrai 

József) a módosított napirendeket elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

13/2014. (III.18.) VMB határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága a 

2014. március 18 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

 

Napirend: 

 

1. Előterjesztés a Szent István parkban lévő árusok kérelmeiről 

Előadó: főmérnök 

 

A képviselőtestület március 20 - i ülésanyagának véleményezése: 

 

2. Előterjesztés településrendezési tervek K-7 jelű módosításához szükséges 

önkormányzati döntésekről (6.sz. képviselőtestületi napirendi javaslat) 

Előadó: mb. főépítész 

 

3. Előterjesztés a 2014. évi útszőnyegezésről (7.sz. képviselőtestületi napirendi 

javaslat) 

Előadó: polgármester 

 

4. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről (9.sz. 

képviselőtestületi napirendi javaslat) 

Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
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5. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2014. évi intézkedési tervére 

(10.sz. képviselőtestületi javaslat) 

Előadó: főmérnök 

 

6. Előterjesztés a kondi park létesítésének helyszínéről (12. sz. képviselőtestületi 

javaslat) 

Előadó: főmérnök 

 

Képviselőtestületi anyagban nem szereplő, csak bizottsági napirend: 

 

7. Előterjesztés a Szent István parkban nyilvános árverésen történő 

értékesítésről 

Előadó: főmérnök 

 

8. Előterjesztés a Bocskai múzeum felújítási igényéről 

Előadó: főmérnök 

 

9. Előterjesztés a Hodosi Süti Kft közterület – hasznosítási kérelméről 

Előadó: főmérnök 

 

10. Előterjesztés Törökdomb utcán „Egyirányú forgalmi út” forgalmi jelzőtábla  

megismétlésével kapcsolatban 

Előadó: főmérnök 

 

11. Tájékoztatás a 2014. évi intézmény – felújítási munkák ütemezéséről 

Előadó: főmérnök 

 

12. Egyebek 

 

Napirendek megtárgyalása: 

 

1. napirend 
Előterjesztés a Szent István parkban lévő árusok kérelmeiről 

 
Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Van e az előterjesztőnek kiegészítése? Nincs. Van e 

valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéshez. 

Majoros Petronella képviselő: A licit nélkül kiadott helyek után milyen bérleti díjat kell 

fiezetni? 

Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: Az alap árat fizetik meg az árusok.  

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Az előterjesztés teljesen egyezik az árusok által leadott 

kérésekkel ezért úgy gondolja, hogy a határozati javaslat elfogadásával közelebb kerülünk 

a Szent István parkban lévő árusítások kulturált rendjéhez.  

Mivel további hozzászólás, kérdés nincs, a szavazás következik. Javaslata, hogy az 

előterjesztés mind a három pontjáról egyszerre szavazzanak. Kéri, hogy aki ezzel a 

javaslattal egyet ért az kézfeltartással jelezze: 
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A VMB 5 igen szavazattal (Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

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

előterjesztést mind a három pontjának egyszerre történő megszavazását.  

 

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Megállapítja, hogy a bizottság elfogadta a határozati 

javaslat mindhárom pontjáról az egyszerre történő szavazást. Tehát aki a határozati 

javaslat mindhárom pontjával egyet ért, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

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

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

14/2014. (III.18.) VMB határozat: 

 

1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Műszaki/Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága hozzájárul, a Szent István parkban, illetve 

a Mátyás király sétányon nyilvános pályázatra kijelölt elárusítóhelyek esetében a 

főszezon időintervallumának módosításához az alábbiak szerint: főszezonban 

kötelezően igénybeveendő 92 nap, amelyből 77 nap június 16. – augusztus 31. közzé 

kell hogy essen a fennmaradó 15 napot a bérlő saját döntése alapján június 1. – 

június 15., vagy szeptember 1. – szeptember 15. köteles igénybe venni főszezoni 

áron. 

2.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Műszaki/Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága mentesíti a Szent István parkban kijelölt 

elárusítóhelyekre kiírandó pályázati eljárás alól – ellentétes döntésig, illetve amíg a 

bérlő nem szegi meg az árusításra vonatkozó előírásokat – az alábbi vállalkozásokat 

(a lentebb felsoroltak lehetőséget kapnak arra, hogy a tavalyi évben használt 

helyeiket az előző évivel megegyező tevékenység végzésére licit nélkül 

használhassák): 

 

Bérlő neve Hely  Tevékenység  

Kányási Nikolett 

/4200 Hajdúszoboszló, Bercsényi u. 

46./ 

1-es hely HENNA testfestés, 

csillámtetoválás készítés, hajfonás. 

Szabó Gáborné 

/4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 

124./ 

4-es és 8-as hely ajándéktárgyak, játék 

Szatmári János 

/4200 Hajdúszoboszló, Vadas u. 3./ 

5-ös hely Játék, ajándék, strandcikk, 

kézműves ajándéktárgyak 

Czeglédi Lászlóné 

/4200 Hajdúszoboszló, Zrínyi M. u. 

44./ 

6-os hely Előre csomagolt, vagy kézzel 

készített lédig édesség fagylalt, 

jégkrém 

Kaszás Károly 

/4200 Hajdúszoboszló, Major u. 

15.I/5./ 

7-es hely Bizsu, ajándék, játék 

Sándor Zsuzsanna 

/4026 Debrecen, Hajó u. 12. 9/29./ 

9-es és 17-es 

hely 

Ajándéktárgy, játék 

Matyelka Károlyné 

/5663 Medgyesbodzás, Hunyadi u. 

10-es hely Ajándéktárgy, játék, népi 

iparművészeti kézműves termékek, 
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52./ strandcikkek, napszemüveg, kalap, 

papucs 

HÉLI Ajándék Kft. 

/4200 Hajdúszoboszló, Liget u. 5./ 

11-es és 22-es 

hely 

Játék, ajándék, kézműves 

ajándéktárgyak, strandcikk 

Woohoo Labs Kft. 

/4033 Debrecen, Kincseshegy u. 22./ 

12-es hely Kézműves bizsuékszer, 

ajándéktárgyak, játékok, keretezett 

képek (fotók), sport és 

strandcikkek, gravírozott üveg- és 

fém ajándéktárgyak 

Csicsek Ferenc 

/4031 Debrecen, Gyolcsos u. 29./ 

13-as hely Kézműves kerámia és 

ajándéktárgy árusítása 

Kovács Árpád 

/4034 Debrecen, Kaszás u. 33./ 

14-es hely ajándéktárgy, játék 

GIFTRADE Kft. 

/4181 Nádudvar, Kiss J. alt. u. 4./ 

16-os és 26-os 

hely 

Ajándék, játék, strandcikk, 

napszemüveg, bizsu, divat 

kiegészítők, souvenir paprika 

(díszcsomagolt), egyéb használati 

cikkek 

Pikaant-Friss Kávé Bt. 

/4200 Hajdúszoboszló, Lovas u. 

33/A./ 

25-ös hely Kávépörkölés, tea-, kávé árusítása, 

előrecsomagolt a tea, kávé 

árusítása 

 

3.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Műszaki/Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága ellentétes döntésig folyamatos 

térítésmentes használatra átadja a Szoboszlói Gazdaház Közhasznú Alapítvány 

részére a Szent István parkban lévő pergola típusú elárusítóhelyeket (28., 29.-es 

helyek), ahol kérelmező főszezonban biztosítja a folyamatos jelenlétet, lehetőséget 

adva a kézműveseknek, hogy ott bemutassák saját kézműves termékeik készítésének 

folyamatát, az elkészült termékeiket értékesítsék. A helyek használatra alkalmassá 

tétele, a szükséges felújítási és karbantartási munkák elvégzése a használó feladatát 

képezi.  

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Jegyző 

 

Mógor Zoltán a Szent István park egyik árusa: Kéri, hogy az árusok ellenőrzését szigorítsák. 

Sajnos előfordul, hogy vannak kereskedők akik visszaélnek a vásárlók jóhiszeműségét.  

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Köszöni a hozzászólást! Az árusok megjelent képviselőinek 

jó szezont kíván.  

1415 – kor az árusok képviselői távoznak az ülésről. 

 

2. napirend 
Előterjesztés településrendezési tervek K-7 jelű módosításához  

szükséges önkormányzati döntésekről 

 
Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Van e az előterjesztőnek kiegészítése? Nincs. Van e 

valakinek kérdése, hozzászólása az előterjesztéshez. 
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Ugrai József bizottsági tag: Az előterjesztés 2 – ik oldalán olvasható, hogy „..a K-7 jelű 

módosításból a gépjármű várakozóhelyek kialakításának a HÉSZ – be való beépítése 

maradjon ki”, erről kérne tájékoztatást. 

Tokai – Kiss Gábor mb. főépítész: Az OTÉK rendelkezése határozza meg az egyes 

objektum utáni parkoló számot, amelyet helyileg lehetett szigorítani vagy enyhíteni. De a 

legutóbbi módosítás elvette ezt a helyi lehetőséget, mert azt mondja, hogy a HÉSZ – ben 

kell szabályozni. Városunkban bonyolult a különböző verziókban való munka a tervezők 

számára, mert a helyi rendeletünket az új rendszer kialakításáig kell alkalmaznunk.  

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: További kérdés, vélemény, hozzászólás hiányában a 

szavazás következik. Mivel itt is három részből áll a határozati javaslat, ezért először 

arról szavaz a bizottság, hogy a három határozati javaslatról egyben legyen e a szavazás 

vagy sem. 

A VMB 5 igen szavazattal (Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

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

előterjesztést mind a három pontjának egyszerre történő megszavazását.  

 

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Megállapítja, hogy a bizottság elfogadta a határozati 

javaslat mindhárom pontjáról az egyszerre történő szavazást. Tehát aki a határozati 

javaslat mindhárom pontjával egyet ért, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 4 igen szavazattal (Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, Ugrai József, 

Kanizsay Béla), 1 ellenszavazattal (Radácsi Gusztáv) tartózkodás nélkül támogatta 

az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 
15/2014. (III.18.) VMB határozat: 

1. Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki 

Bizottsága támogatja, hogy a Képviselő-testület a K-7 jelű településrendezési 

tervek módosítása során az előzetes tájékoztatási szakasz partnerségi 

egyeztetésről szóló főépítészi tájékoztatást tudomásul vegye. 

2. Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki 

Bizottsága támogatja, hogy a Képviselő-testület a K-7 jelű településrendezési 

tervek módosítása során a gépjármű várakozóhelyek szabályozását ne a 

HÉSZ-ben szabályozza, az erről szóló külön rendeletét a teljes körű 

felülvizsgálatig fenntartja. 

3. Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki 

Bizottsága támogatja, hogy a Képviselő-testület – tekintettel a beérkezett 

írásos nyilatkozatokra – ne tartsa indokoltnak az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról hozott 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 

alapján környezeti hatásvizsgálat készítését a K-7 jelű TRT módosításhoz. 

 

Határidő : 2014. március 31. 

Felelős  :  polgármester, jegyző 

Tokai – Kiss Gábor 1430-kor távozik az ülésről.  

3. napirend 
Előterjesztés a 2014. évi útszőnyegezésről 

 

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Van e az előterjesztőnek kiegészítése? 
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Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: Polgármester Úr elfoglaltsága miatt nem tud részt 

venni az ülésen, de kérte, hogy az időközben keletkezett módosításokról tájékoztassa a 

bizottságot és a módosítások ismeretében hozzon döntést a bizottság. A módosítások: 

A határozati javaslat I.pontjában azok az utcák vannak, amelyeknél ebben az évben a 

felújítást szeretné az önkormányzat elkezdeni: 

• Mikszát Kálmán utca 15 MFt helyett 3 MFt értékben (rövid szakasz kerül 

felújításra) 

• Vásártér sor folytatása 12 MFt értékben (Csontos utcától kifelé) 

A határozati javaslat II.pontjában (a tervezési munkákat kell idén megindítani) 

kiegészítésként a listába kerül: 

• Bordángát utca (Hamvas – Nádudvari közötti szakasz), 

• Fertő utca I. zug, 

• Szilfákalja 7-31 közötti szerviz utak, 

• Bányász utca 6-26 közötti szerviz utak tervezési munkái. 

Itt a tartalék keret terhére, a szükséges mértékig kerül felhasználásra az elkülönített 

összeg. 

Ugrai József bizottsági tag: A tervezési pontban 35 MFt van elkülönítve a Hőgyes utcára 

(Luther-Árpád utcák közötti szakaszra), ez túl nagy összeg! 

Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: 35 Ft – ban a majdani felújított szakasz teljes hossza 

szerepel (Árpád – Kossuth szakasz, de már van terv a Kossuth – Luther utcákra), ezért az 

összeg valóban félreérthető.   

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: További kérdés, vélemény, hozzászólás hiányában a 

szavazás következik. Tekintettel a módosításokra, először a határozati javaslat első 

pontjára szavaz a bizottság, későbbiekben pedig a második pontra. Aki a határozati 

javaslat pontjainak külön – külön történő megszavazását támogatja, az kézfeltartással 

jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

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

előterjesztés két pontjának külön – külön történő szavazását: 

 

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Aki a határozati javaslat első pontjával egyet ért, az 

kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazattal és tartózkodás nélkül támogatta az 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2014. (III.18.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki 

Bizottsága támogatja, hogy a Képviselő-testület a 2014. évi városi 

költségvetésben útszőnyegezésre rendelkezésre álló keret terhére az alábbi 

munkálatok elvégzését támogassa: 

I. pont: 

Közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, tervezés  13,9 Mft 

Major utca                                      40    Mft 

Egressy Béni utca                          13    Mft 

Hermann Ottó utca                              16    Mft 
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Beke utca         5    Mft 

Bihari  utca      30    Mft 

Hajdú  utca      35    Mft 

Csokonai utca      15    Mft 

Mikszáth  Kálmán utca            3  Mft 

Dériné utca       14  Mft 

Veress Pálné       5   Mft 

Turi utca       12  Mft 

Vásártér sor       12  MFt 

Bajcsy Zsilinszky utca (Libagát-Kör utcák között)   6  Mft 

 Összesen:              219,9 Mft 

 

Határidő: 2014. november 30. 

Felelős:   Jegyző  
 

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Aki a határozati javaslat második pontjával egyet ért, az 

kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazattal és tartózkodás nélkül támogatta az 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

16/2014. (III.18.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki 

Bizottsága támogatja, hogy a Képviselő-testület a 2014. évi városi 

költségvetésben útszőnyegezésre rendelkezésre álló keret terhére az alábbi 

munkálatok elvégzését támogassa: 

II. pont: 

Az alábbi utcák esetében támogatja a tervezési megbízást a 2014. évi városi 

költségvetési tartalék keret terhére: 

        

Hathy János utca       30     Mft 

Haladás utca       25     Mft 

Kadosa Pál utca       12     Mft 

Kör utca            8     Mft 

Malom sor (Böszörményi – Csaba utcák között)  43,5  Mft 

Keleti utca (Árpád és Rákóczi utcák között)   56     Mft 

Bor János utca           25     Mft 

Galgócz sor        49     Mft 

Hőgyes (Luther és Árpád utcák között)             35     Mft 

Bem utca        10     Mft 

Bordángát utca, Fertő utca I. zug, Szilfákalja 7-31 közötti szakasz és Bányász 

utca 6-26 közötti szakasz. 

          

Határidő: 2014. november 30. 

Felelős:   Jegyző  
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4. napirend 
Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről 

 
Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Van e az előterjesztőnek kiegészítése? Nincs. Kérdések 

következhetnek. Szilfákalján a Tüdőszűrő állomásnál lévő kamera a hátsó parkrészt fed 

le? 

Dr. Sléder Tamás mb. aljegyző: Csak a belső udvart. A JEC Szilfákalján lévő oldala 

nagyon sötét és a kamera a kívánt minőséget ezért nem biztosítaná. További problémákat 

vet fel azonban, hogy nincs állandó kamera kontrol, hiszen nem adottak ennek 

önkormányzati feltételei. Hosszabb távon az lenne a megoldás természetesen, ha a 

rendőrségre lennének bekötve a kamerák.  

Kanizsa György Béla képviselő: A Hőforrás – Debreceni út – Jókai sor kereszteződése 

nem biztos, hogy jó helyszín, hiszen a szelektív hulladékgyűjtő edényektől nem biztosít jó 

rálátást a területre. Javaslata, hogy az autóbusz pályaudvar környékére kellene ezeket a 

forgatható kamerákat beszerelni, így egy esetleges rendszám leolvasás is megtörténhetne. 

Dr. Sléder Tamás mb. aljegyző: Nincs áramvételi lehetőség a területen. Ugyancsak 

gondot jelent a játszóterek későbbi kamerázása, hiszen nagy fák veszik körbe és nem 

átlátható a terület. 

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: A játszóterek és parkok védelmét mindig fontosnak 

tartotta. Egyben szomorúnak ítéli meg, hogy már ott tart az élet, hogy minden be kell, 

hogy legyen kamerázva. További kérdés, vélemény, hozzászólás hiányában a szavazás 

következik. Aki a határozati javaslatot támogatja, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazattal és tartózkodás nélkül támogatta az 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

17/2014. (III.18.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

javasolja, hogy a Képviselő-testület támogassa forgatható térfigyelő kamerák (6 db) 

kihelyezését a város 2014-es költségvetésében ezen feladatra biztosított keret terhére 

az alábbi helyszínekre: 

- Mátyás király sétány – Fürdő u. kereszteződés, 

- Hőforrás u. – Debreceni út – Jókai sor kereszteződés 

- Szent István parkban a TDM tábla mellett 

- Szilfákalja 1-3. szám alatti tüdőszűrő épületre 2 db  

(JEC belső udvar, Hősök tere – Bethlen u. – Luther u. kereszteződés) 

- Halasi Fekete Péter tér 

 

Határidő:  2014. október 31. 

Felelős: jegyző  

 

5. napirend 
Előterjesztés a környezetvédelmi program 2014. évi intézkedési tervére 

 
Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Van e az előterjesztőnek kiegészítése? Nincs. Kérdések 

következhetnek. A Halasi Fekete Péter téren a trafóháznál a felbontott járdaszakasz része 

a pályázatnak? 
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Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: Valószínű, hogy a pályázatnak nem része, csak a 

helyreállítás történik pályázati forrásból.  

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: További kérdés, vélemény, hozzászólás hiányában a 

szavazás következik. Aki a határozati javaslatot támogatja, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazattal és tartózkodás nélkül támogatta az 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2014. (III.18.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja, hogy a Képviselő-testületeaz önkormányzati környezetvédelmi program 

végrehajtását szolgáló 2014. évi intézkedési tervet az alábbiak szerint elfogadja: 

2014. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  

program végrehajtására 

 

1. Csapadékvíz elvezetés, belvízépítés ÉAOP pályázat 

130.000.000,-Ft  - (279.166.000,-Ft a  teljes beruházási költség) 

Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

2. (H)ősök terein – város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón 

618.241,-Ft – (1.232.561.000,-Ft a  teljes beruházási költség) 

Felelőse: Jegyző 

3. Épületenergetikai pályázat 

13.404.000,-Ft /sajátforrás/ 

Felelőse: Jegyző 

4. Önk-i belterületi utak fejlesztése  

     Hőforrás utca (ÉAOP-3.1.2/A-11) 

235.182.000,-Ft  ez a teljes beruházási költség 

Eötvös u. és Ipartelep u. útépítés 

60.000.000,-Ft /sajátforrás/ 

Útszőnyegezések 

219.987.000,-Ft /sajátforrás/ 

Közterületek felújítása 

40.000.000,-Ft /sajátforrás/ 

Bethlen utca járdafelújítás Művelődési Központ előtt 

4.000.000,-Ft /sajátforrás/ 

Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

5. Fásítás 

5.000.000,-Ft /sajátforrás/ 

Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

6. Utcabútor beszerzés 

10.000.000,-Ft /sajátforrás/ 

Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

7. Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, belvízmentesítés 

30.000.000,-Ft /sajátforrás/ 

Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

8. Köztisztasági feladatok ellátása 
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Köztisztaság, síktalanítás 

56.257.000,-Ft /sajátforrás/ 

A nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetése 

143.813.000,-Ft /sajátforrás/ 

A szemétszállítás többletköltsége 

21.105.000,-Ft /sajátforrás/ 

Komplex hulladéktelep üzemeltetése 

17.310.000,-Ft /sajátforrás/ 

Inert hulladéklerakó üzemeltetése 

7.620.000,-Ft /sajátforrás/ 

Inert hulladék lerakási illeték 

3.810.000,-Ft /sajátforrás/ 

Hulladéklerakók fenntartása 

1.905.000,-Ft /sajátforrás/ 

Korszerű állati hulladékkezelő telep üzemeltetése 

16.535.000,-Ft /sajátforrás/ 

Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

9.  Zöldterületek fenntartása 

55.880.000,-Ft /sajátforrás/ 

Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

10.  Allergén növények kaszálása 

2.987.000,-Ft /sajátforrás/ 

Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

11.  Önkormányzati ingatlanok kaszálása 

1.500.000,-Ft /sajátforrás/ 

Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

12.  Fakivágás 

2.000.000,-Ft /sajátforrás/ 

Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

13.  Szúnyog-, és rágcsálóirtás, növényvédelem  

8.500.000,-Ft /sajátforrás/ 

Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

14.  Illegális hulladéklerakók felszámolása 

1.500.000,-Ft /sajátforrás/ 

Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi 

Programban szereplő további feladatokat forráshiány miatt pályázatok útján 

kívánja megvalósítani, utasítja a Jegyzőt a pályázati lehetőségek figyelésére. 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Jegyző 
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6. napirend 
Előterjesztés a kondi park létesítésének helyszínéről 

 

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Van e az előterjesztőnek kiegészítése? Nincs. Kérdések 

következhetnek. Nincs. Akkor a szavazás következik, aki az előterjesztés határozati 

javaslatával egyet ért, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazattal és tartózkodás nélkül támogatta az 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

19/2014. (III.18.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja, hogy a Képviselő-testület támogassa a városi stadion fejlesztése 

érdekében, kondi park telepítési helyszíneként, a Sport utcai sportpálya területén a 

telekhatárhoz közel álló kiszolgáló WC építmény és a sportpálya hátsó bejárója 

közötti területet jelölje ki a meglévő kerítés mentén (előterjesztés 1. sz. melléklete), 

figyelembe véve, hogy a jelenleg hatályos szabályozási terv szerinti területrendezés 

esetén a későbbiekben történő eszköz áthelyezéseket is biztosítani kell. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Jegyző 

 

7. napirend 
Előterjesztés a Szent István parkban nyilvános árverésen történő értékesítésről 

 

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Van e az előterjesztőnek kiegészítése?  

Kiss Andrea pályázati műszaki szakreferens: Kiosztásra került a Szent István park 

árusítóhelyeiről készült térkép.  

• Ez alapján jól látható a 24 - es hely és a 27 – es hely megszüntetését javasolja az 

iroda. (27 – es hely évek óta nincs kiosztva, a 24 – es cukorka ill. mini fánk 

árusítás folyt, az árusok zavarták egymást, különösen esős időben nem fértek el.) 

• A végezhető tevékenységek köre pontosításra került, aki ezen tevékenységen kívül 

akar árusítani, annak a pályázata érvénytelen.  

• Javasolják az egy körös licitet. A tavalyi tapasztalatokon okulva hozták ezt a 

döntést, hiszen tavaly a legjobb 23 – as hely nem lett kiadva, mert egymás ellen 

licitáltak.  

• A plusz egy db állvány megszüntetését javasolják.  

Majoros Petronella bizottsági tag: Mi van akkor, ha licitre felajánlott helyen akar valaki 

csak és kizárólagosan kézműves terméket árusítani? 

Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: 28-29 – es helyen vehető csak igénybe. Ill. lehetőség 

van a Gazdaházhoz csatlakozni és úgy árusítani. 

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Kérdések következhetnek. Nincs. Akkor a szavazás 

következik, aki az előterjesztés határozati javaslatával egyet ért, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazattal és tartózkodás nélkül támogatta az 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
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20/2014. (III.18.) VMB határozat: 

1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Műszaki/Pénzügyi, Gazdasági Bizottságai az előterjesztés mellékletét képező 

Pályázati Felhívást és mellékleteit jóváhagyja az alábbi kiemelt szempontokkal: 

- a Mátyás király sétányon nyilvános árverésen történő hasznosítás céljára  1 

db hely áll rendelkezésre; 

- a Szent István parkban a 24-es és 27-es sorszámú árusító helyek 

megszüntetésre kerülnek;  

- a Szent István parkban nyilvános árverésen történő hasznosítás céljára 

összesen 7 db hely áll rendelkezésre, melyből a 2-es, 3-as, 15-ös, 18-as, 19-es, 

21-es, 23-as – illetve azon helyek amelyeken az elmúlt évben folyamatosan 

jelen lévő árusok nem kívánnak élni  az árusítás jogával úgy az előző éveknek 

megfelelő tevékenységi kör – kerülnek nyilvános licit útján 

megpályáztatásra; 

- amennyiben az 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 25, 26. sorszámú 

helyek hasznosításának lehetőségével nem kíván élni az elmúlt 5 évben 

folyamatosan ott árusító, úgy azokat is nyilvános árverés útján kell 

hasznosításba adni;   

- a Szent István parkban kizárólag a 25, 26. helyeken van lehetőség ideiglenes 

pavilon vagy sátor felállítására, melynek időtartama összesen maximum 180 

nap lehet. További helyeken pavilon vagy sátor telepítésére nincs lehetőség; 

- a bánatpénz összege 2014. évben 100.000,-Ft; 

- az árverésen a tét emelése 200,-Ft összeggel történik; 

- egy pályázó maximum 2 db árusító helyre pályázhat; 

- plusz egy négyzetméter igénybevételére 2014-ben nincs lehetőség; 

- 2014. évben a licit egy fordulóban kerül meghirdetésre. 

  

Utasítják a jegyzőt a nyilvános árverés lebonyolításához szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2014. március 31. a pályázat meghirdetésére 

Felelős: Jegyző 

 

8. napirend 
Előterjesztés a Bocskai múzeum felújítási igényéről 

 

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Van e az előterjesztőnek kiegészítése?  

Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: Az intézmény felújítások előtt lettek csokorba szedve 

a problémák, mivel a tetőszerkezet állapota tarthatatlanná vált.  

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Kérdések, hozzászólások következnek! Nincs további 

vélemény, ezért a szavazás következik. Aki a határozati javaslattal egyet ért, az 

kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazattal és tartózkodás nélkül támogatta az 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2014. (III.18.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja a Bocskai István Múzeumban végzendő alábbi, részben halaszthatatlan 

feladatok elvégzési munkáit, a feladatok ellátásához szükséges összeget, illetve 

keretösszeget a 2014. évi költségvetés intézmény-felújítás kerete terhére biztosítja: 

 

- Bocskai István Múzeum, Bocskai u. 11. szám alatti tetőfelújításra 

vonatkozóan állapot felmérési terv; tartószerkezeti szakértői vélemény; 

építési engedélyezési terv; építész kiviteli terv; tartószerkezeti kiviteli terv; 

tervezői művezetés; hatósági díjak megfizetésére, feladatok 

ellátására/készítetésére vonatkozóan bruttó 355.000,- Ft 

- Bocskai István Múzeum, Bocskai u. 14. szám alatti ingatlanon 

pincefelújításra; Rácz György Emlékház részleges átalakítására, 

kertrendezés feladatokra vonatkozóan bruttó 500.000,- Ft 
 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Intézményvezető 

               Jegyző 

Nagy István a Bocskai István Múzeum megbízott vezetője 1520-kor távozik az ülésről.  

 

9. napirend 
Előterjesztés a Hodosi Süti Kft közterület – hasznosítási kérelméről 

 

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Van e az előterjesztőnek kiegészítése? Nincs. Kérdések, 

hozzászólások következnek.  

Ugrai József bizottsági tag: Javasolja, hogy a tartóoszlopokat ütközés biztos, dekoratív 

anyaggal vegyék körbe.  

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Kérdések, hozzászólások következnek! Nincs további 

vélemény, ezért a szavazás következik. Aki a határozati javaslattal egyet ért, az 

kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazattal és tartózkodás nélkül támogatta az 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2014. (III.18.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

visszavonásig szóló érvényességgel támogatja a Hodosi Süti Kft. (4183 Kaba, 

Rákóczi u. 204.) közterület-használattal kapcsolatos kérelmét, mely a Szilfákalja 45. 

sz. előtti vendéglátó-ipari előkert használatára vonatkozik.  

 

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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10. napirend 
Előterjesztés Törökdomb utcán „Egyirányú forgalmi út” forgalmi jelzőtábla 

megismétlésével kapcsolatban 

 

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Van e az előterjesztőnek kiegészítése? Nincs. Kérdések, 

hozzászólások következnek. Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás következik. Aki a 

határozati javaslattal egyet ért, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazattal és tartózkodás nélkül támogatta az 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2014. (III.18.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága 

támogatja a Törökdomb utca – Bajcsy-Zsilinszky utca torkolatban, a Törökdomb 

utca menetirány szerinti bal oldalán az „Egyirányú forgalmi út” jelzőtábla 

kihelyezését a 2014. évi városi költségvetés városüzemeltetési tábla, belterületi 

útfenntartás kerete terhére. 

 

Határidő: 2014. április 15. 

Felelős:    jegyző 

 

11. napirend 
Tájékoztatás a 2014. évi intézmény – felújítási munkák ütemezéséről 

 

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Van e az előterjesztőnek kiegészítése?  

Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: 2014. március 25 – én (kedden) lenne az a helyszíni 

bejárás amelyet minden évben az intézmények felújításával kapcsolatban megtartunk. 

Várja a bizottság tagjainak önkéntes jelentkezését a bejárásra. 

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Harsányi István elnök úr jelezte felé, hogy ő részt kíván 

venni. További jelentkezések alapján Ugrai József, Radácsi Gusztáv, Kanizsay György 

Béla jelentkeznek.  

Kérdések, hozzászólások következnek. Nincs kérdés, vélemény, ezért a szavazás 

következik. Aki a határozati javaslattal egyet ért, az kézfeltartással jelezze: 

 

A VMB 5 igen szavazattal (Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, 

Ugrai József, Kanizsay Béla), ellenszavazattal és tartózkodás nélkül támogatta az 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2014. (III.18.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Városfejlesztési, 

Műszaki Bizottsága az intézmény-felújítási munkálatokat az alábbi ütemezésben 

tervezi megvalósítani: 

 

- április 01 – ig helyszínek bejárása (javaslatunk: 2014.március 25. (kedd) 
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- április 15 – ig pályázati dokumentáció összeállítása 

- április 22 – ig pályázatok kiírása 

- április 30 – ig pályázatok kiválthatók (ingyenesen) 

- május 13 – ig pályázatok beadása 

- május 30 – ig pályázatok elbírálása (esetleges hiánypótlásokkal) 

- június 17 – ig szerződéskötés, munkakezdés 

- augusztus 20 – ig munkák befejezési határideje 

 

Utasítja a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: ütemezés szerint 

Felelős:   Jegyző 

 

12. napirend 
Egyebek 

 

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Egyebekben van e valakinek valamilyen közérdekű 

bejelenteni valója, kérdése? 

Ugrai József bizottsági tag: Az úthálózat cseréjével kapcsolatos fejleményekről kérdezi a 

főmérnök asszonyt. 

Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök: Szakértői munkák tervezett költsége további 4,3 MFt 

–be kerülne. Erről a testületi ülés végén tájékoztatást ad.   

Dr. Rácz Tiborné levezető elnök: Egyéb hozzászólás, kérdés hiányában 1545- kor az ülést 

bezárta.  

Köszöni minden megjelent aktív közreműködését. 

(a jegyzőkönyvben megtárgyalt előterjesztések a 2 sorszámtól a 6 sorszámig a 7466-

1/2014.ikt.számú anyaggal kerültek postázásra) 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

     Ugrai József                         Dr. Rácz Tiborné 

            bizottsági tag        bizottsági tag         

          levezető elnök 

 

 

 

Molnár Edit 

 jegyzőkönyvvezető 


