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Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

(továbbiakban: VMB) 2016. november 16 - án 10.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről   

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

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

Béla, Árva Gergő 

Meghívottak: Antalné Tardi Irén – képviselő, Kocsis Róbert – képviselő, Kanizsay György Béla – 

képviselő, Szilágyiné Pál Gyöngyi – városfejlesztési irodavezető – helyettes, Lőrincz László – 

gazdasági irodavezető,  

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Edit 
 
Orosz János/VMB elnök: Köszönti a VMB tagjait, a meghívottakat, a hivatal munkatársait. 

Megállapítja, hogy a VMB határozatképes, 9 tagból 9 bizottsági tag van jelen az ülésen. A 

kiküldött napirendi pontokon kívül, amennyiben nincs senkinek egyéb napirendi javaslata a 

szavazás következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak a napirendi javaslatok elfogadásáról. 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Máté Lajos, Harsányi István, Kanizsay Béla, 

Kovács Károly, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi napirendi 

pontokat és a következő határozatot hozta: 

123/2016. (XI.16.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 

2016. november 16  - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

Napirendi pontok megtárgyalása: 

1) Előterjesztés autóbusz-közlekedés téli menetrend felülvizsgálatával kapcsolatosan. 
(1.sz.Képviselő – testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

2) Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásához. (8.sz. Képviselő – testületi 
napirend) 
Előadó: gazdasági irodavezető 

3) Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítésére. (9.sz. Képviselő – testületi 
napirend) 
Előadó: gazdasági irodavezető 

4) Beszámoló a 2016-ban elvégzett felújítási, beruházási munkákról. (10.sz. Képviselő – 
testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

5) Előterjesztés Luther utcai leállósáv megvalósításával kapcsolatosan. (11.sz. Képviselő – 
testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

6) Előterjesztés I. világháborús hadisírok felújítása pályázatról. (12.sz. Képviselő – testületi 
napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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Képviselő – testületi napirendben nem szereplő, csak VMB - i anyag: 

7) Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2016.I-III.negyedéves 
működéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

8) Tájékoztatás a Fásítási keret módosításáról 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

9) Előterjesztés Dózsa György úton digitális sebességmérő készülékek kihelyezéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

10) Előterjesztés a Galgócz soron sebességcsökkentő bordák elhelyezésével kapcsolatos 
kérelemről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

11) Előterjesztés intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

Bejelentések, tájékoztatások 

1) Előterjesztés autóbusz-közlekedés téli menetrend felülvizsgálatával 
kapcsolatosan 

 
Orosz János/VMB elnök: Indul e próba autóbuszjárat jövő tavasszal a Százados utcáról? 

Nagy László/EMKK ZRT részéről: Közel 500 db kérdőívet küldtek ki az érintett lakosok részére, 

hogy felmérjék az igényüket, hogy milyen útvonalon és hol álljon meg az autóbusz. Ebből 50 db 

kérdőív érkezett vissza és 3 db tartalmazott konkrét javaslatot az útvonalat és a megállóhelyeket 

illetően. Ezek a megállóhelyek a Tokai utca 67, a Rácz Farkas utca 2 és a Rácz Farkas utca 54 

szám voltak. A későbbiekben vélelmezhetően a kollégái egy áttekintést fognak adni a Tisztelt 

Bizottság részére, hogy milyen megoldást javasolnak erre problémára. 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben nincs a Bizottság tagjainak kérdése, hozzászólása a 

szavazás következik. Kéri, a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadja az előterjesztést és annak 

határozati javaslatát az kézfeltartással jelezze: 

A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Máté Lajos, Harsányi István, Kanizsay Béla, 

Kovács Károly, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta:  

124/2016. (XI.16.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa 

az előterjesztés szerinti menetrend 2017. január 1-jétől történő bevezetését és a 

Közszolgáltatási szerződés erre irányuló módosítását. 

Határidő : 2016. november 17. 

Felelős  : elnök 



4 

                   AZONOSÍTÓ: ME 21-01/B02 ÉRVÉNYES: 2006. 11. 01. NAPJÁTÓL 

 

 
2) Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásához 

 
Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdés, 
hozzászólás, vélemény sincs. A szavazás következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az 
előterjesztés határozati javaslatáról: 
 
A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Máté Lajos, Harsányi István, Kanizsay Béla, 

Kovács Károly, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta:  

125/2016. (XI.16.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
0554/3 hrsz-ú és a 0554/1 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa hozzájáruljon, hogy a 
tulajdonában lévő ingatlanokon az AERO CLUB Hajdúszoboszlói Sportegyesület hangárt 
építsen ki beton előtérrel. 
A tulajdonos hozzájárulását azzal a feltétellel adja meg, hogy az építtető tudomásul veszi, 

hogy az általa épített hangár addig állhat a területen, amíg az ingatlan repülőtérként 

funkcionál. Ha a terület tulajdonosa az ingatlan más irányú hasznosítása miatt az 

építtetőt az építmény elbontására kötelezi, úgy az semmilyen kártérítési igénnyel nem 

léphet fel.  

A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt a szükséges szakhatósági és más 

engedélyek beszerzésétől és az azokban foglaltak betartása alól. A földhivatali ügyintézés 

és a beruházással járó költségek az építtetőt terhelik. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges iratok aláírására. 

Határidő : 2016. november 17. 

Felelős  : elnök 

3. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítésére 

Árva Gergő/VMB tag: A szakértő a korábban megállapított áraknál 10%-al kevesebb árat javasol 

az előterjesztésben. Nem érti, hogy ez a Fürdő övezetben lévő telkeknél miért csökkenek az 

árak? 

Lőrincz László/gazdasági irodavezető: Több alkalommal meglettek hirdetve ezek az ingatlanok 

és nem kerültek értékesítésre. Mert a felkínált áron nem volt rájuk igény. A szakértői ár csak a 

meghirdetésre vonatkozik.  

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdés, 
hozzászólás, vélemény sincs. A szavazás következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az 
előterjesztés határozati javaslatáról: 
 
A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Máté Lajos, Harsányi István, Kanizsay Béla, 
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Kovács Károly, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta:  

126/2016. (XI.16.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2016. 

évben az árverésen történő értékesítésre kijelölt ingatlanok eladási árát az alábbiak 

szerint módosítja: 

Sorsz. 
Ingatlan Helyrajzi 

száma 
Ingatlan címe 

Ingatlan 

területe (m2) 

Ingatlan bruttó eladási 

ára (Ft.-) 

1. 5592 Hőgyes u. 35. 1201 22 270 000 

2. 7230/2 Sóvágó zug 18. 655 5 000 000 

3. 1206/1 Vadas u. 39/a 634 5 980 000 

4. 2398/1 Szabó László zug 7. 605 26 260 000 

5. 5424 Jókai sor 3. 1134 36 900 000 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Hajdúszoboszlói 

Polgármesteri Hivatalt az árverések és pályázati eljárások lebonyolítására, és az 

adásvételi szerződések előkészítésére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges iratok aláírására. 

Határidő : 2016. november 17. 

Felelős  : elnök 

4. Beszámoló a 2016-ban elvégzett felújítási, beruházási munkákról 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdés, 
hozzászólás, vélemény sincs. A szavazás következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az 
előterjesztés határozati javaslatáról: 

 
A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Máté Lajos, Harsányi István, Kanizsay Béla, 

Kovács Károly, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta:  

127/2016. (XI.16.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 2016. 

évi beruházásokról és felújításokról készült beszámolót elfogadja. 

Határidő : 2016. november 17. 

Felelős  : elnök 
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5. Előterjesztés Luther utcai leállósáv megvalósításával kapcsolatosan 

Kocsis Róbert/önkormányzati képviselő: Nem támogatja a Luther utcán a 17 db fa kivágását a 

jelentős kivitelezési költség és a súlyos környezeti rombolás miatt! A leállósáv megépítése 

egyébként sincs alátámasztva forgalomszámlálási adatokkal. 7.40 és 7.45 között a Bárdos Lajos 

Általános Iskola előtt a parkoló valóban foglalt, de aztán egész nap csak 5 db személygépkocsi 

állt a parkolóban. Amennyiben az iskolában rendezvény van, akkor a szülők a Hőgyes utcai 

leállósávban is megállhatnak, hiszen már ez a leállósáv is az iskola parkolójának 

tehermentesítése miatt épült meg, valóban akkor minden parkoló nagy rendezvény 

megtartásakor kevésnek bizonyul.  Az iskola „ÖKO Iskola” címre pályázik, amennyiben a címet 

harmadik alkalommal megkapja, akkor ez örökös rangot jelent számára. Ezzel sem fér össze 

egyébként a környezeti ilyen irányú rombolása.  A májusi hirtelen jött melegben külön örülnek a 

tanárok, hogy a fák hűs árnyékot adnak az osztálytermeknek. 

Máté Lajos/VMB tag: Nagy hibát követne el a Képviselő – testület, ha hozzájárulna a fák 

kivágásához. Kérdése, hogy az Árpád utcán a kanyarig néhány jármű részére lehetséges e 

leállósáv kialakítása? 

Marosi György Csongor/VMB tag: Egyetért az előtte szólókkal.  Az Aranykapu Óvoda parkolója, a 

Hőgyes utcai leállósáv, az Árpád utca szélessége miatt is lehetőséget ad a megállásra. A fákat 

semmiképpen sem szabad kivágni. 

Kanizsay György Béla/önkormányzati képviselő: A fák között ferde parkolót kellene kialakítani. 

Szilágyiné Pál Gyöngyi/ városfejlesztési irodavezető-helyettes: Gyűjtő út mellé ferde parkoló 

kialakítását a hatóság nem engedélyezi, csak a leállósáv építését.  A Luther utca felújítási tervét is 

annak idején a pályázatban leállósávval terveztették meg.  A kérdést több oldalról is 

megvizsgálták: 

- próbálták a közlekedési sávot az utca másik oldal irányában elhúzni, de a közvilágítási 

oszlopok miatt nem lehetséges, 

- csak az utca szélesség szűkítésével lehetne a leállósávot kivitelezni.  Ekkor a pályázatban 

meglévő műszaki tartalom csökkenhet.  

- az Árpád utcán balesetveszélyesnek ítéli a parkoló kialakítását, mert közel van a 

csomópont és a kanyar. Nem ideális a helyszín, de közlekedési szakmérnökkel 

egyeztetnek erről.  

Antalné Tardi Irén/önkormányzati képviselő: Amennyiben az intézményben dolgozók foglalják 

el a parkoló helyeket, akkor a dolgozóknak kell parkolási lehetőséget biztosítani az iskola 

területén. Nem szeretné, hogy egy ilyen szép fasor eltűnne a városból. 

Kocsis Róbert/önkormányzati képviselő: Az óvoda parkolója helyett sok szülő inkább az iskola 

parkolóját használja.  

Orosz János/VMB elnök: Az iskola gazdasági bejáratánál a dolgozók részére ki lehetne alakítani 

egy parkolót. 

Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs a szavazás következik.  Kéri, hogy kézfeltartással 
szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatáról: 
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A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 0 igen 9 nem szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Máté Lajos, Harsányi István, Kanizsay Béla, 

Kovács Károly, Árva Gergő) tartózkodás nélkül elutasította az előterjesztés határozati javaslatát 

és az alábbi határozatot hozta:  

128/2016. (XI.16.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

nem támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 

Luther utcán a leállósáv hatóság által előírt feltételekkel – szilfasor kivágásával – történő 

megvalósítását. 

Határidő : 2016. november 17. 

Felelős  : elnök 

6. Előterjesztés I. világháborús hadisírok felújítása pályázatról 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdés, 
hozzászólás, vélemény sincs. A szavazás következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az 
előterjesztés határozati javaslatáról: 

 
A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Máté Lajos, Harsányi István, Kanizsay Béla, 

Kovács Károly, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta:  

129/2016. (XI.16.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa 

a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt, a 

„Magyarországon található I. Világháborús hadisírok és emlékművek felújítása” témában 

pályázat benyújtását.  

A 2016. évi költségvetés tartalékkeretének terhére a pályázat benyújtásához szükséges 

előkészítési költségre nettó 1 MFt keretösszeget biztosít.  

Határidő : 2016. november 17. 

Felelős  : elnök 

7) Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2016.I-
III.negyedéves működéséről 

 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdés, 
hozzászólás, vélemény sincs. A szavazás következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az 
előterjesztés határozati javaslatáról: 

 
A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Máté Lajos, Harsányi István, Kanizsay Béla, 
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Kovács Károly, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta:  

130/2016. (XI.16.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága az 
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város területén 2016. I-
III. negyedévben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás tájékoztatójában 
foglaltakat tudomásul veszi. 

Határidő : - 

Felelős  :   - 

8) Tájékoztatás a Fásítási keret módosításáról 
 
Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdés, 
hozzászólás, vélemény sincs. A szavazás következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az 
előterjesztés határozati javaslatáról: 

 
A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Máté Lajos, Harsányi István, Kanizsay Béla, 

Kovács Károly, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta:  

131/2016. (XI.16.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 

Fásítási keret módosításáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

Határidő: - 

Felelős:   - 

9) Előterjesztés Dózsa György úton digitális sebességmérő készülékek 
kihelyezéséről 

 

Antalné Tardi Irén/önkormányzati képviselő: A Budapestről érkező autóforgalmat lelassítja a 

sebességmérő, míg a többi útkereszteződéseknél ismét felpörög a forgalom. Így javaslata, hogy a 

bejövő forgalom esetében vagy több sebességmérőt tegyenek ki vagy egyet sem. 

Máté Lajos/VMB tag: Az utakon a mindenkor érvényes KRESZ szabályai alapján kell közlekedni. 

A szabályok betartását a rendőrségnek kell ellenőrizni.  

Majoros Petronella/VMB tag: A sebességmérő készülék, csak figyelmeztetést ad az autóvezetők 

számára. Méri, hogy 30 km/h órával vagy a fölött mennek. 

Marosi György Csongor/VMB tag: A városban egyébként rengeteg felesleges 30 km/h 

sebességtábla van kihelyezve. Mint mindannyian tapasztaljuk, csak a veszélyes 

útkereszteződésben van fokozott rendőri jelenlét és ez indokolt is.  
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Visszatérve az előterjesztéshez lehet, hogy előrébb kellene kihelyezni a sebességmérőt, mert a 

TESCO – nál ha valaki nagyobb sebességgel érkezik be a városba, már késő figyelmeztetni a 

magasabb sebességre! Az útkereszteződés pedig eléggé balesetveszélyes!  

Ugyanez a probléma merül fel különben a vakparkolónál is. A kerékpárútról hirtelen vágódnak 

ki a kerékpárosok, ez is balesetveszélyes. 

Orosz János/VMB elnök: A mentőállomásnál lévő kerékpárútnál is ugyanez a helyzet. Nem látják 

a kerékpárosok a STOP táblát és nagy sebességgel mennek át a kereszteződésen.  

Majoros Petronella/VMB tag: A Debreceni útfélen is van egy ilyen sebességmérő, ennek 

megfelelően hasznosnak és szükségesnek tartja a sebességmérő kihelyezését a Budapest felől 

érkező járművek számára is. 

Antalné Tardi Irén/önkormányzati képviselő: Az ott élő lakosok nyugalma érdekében is szükség 

lenne a sebesség csökkentésre. Nem mindegy, hogy 30 km/h – val, vagy 50 km/h megy a jármű. 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben több hozzászólás nincs, a szavazás következik.  Kéri, hogy 
kézfeltartással szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatáról: 

 
A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Máté Lajos, Harsányi István, Kanizsay Béla, 

Kovács Károly, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta:  

132/2016. (XI.16.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

előzetesen támogatja a Dózsa György út elején a Budapest felé haladó járművek 

sebességét mérő és a Tesco Áruháznál a városba érkezők sebességét mérő 1-1 db 

napelemes kivitelű sebességmérő kihelyezését, amennyiben a Magyar Közút NZrt. a 

kihelyezéshez közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását megadja. 

Határidő : 2017. március 31. 

Felelős :  Jegyző  

11) Előterjesztés a Galgócz soron sebességcsökkentő bordák elhelyezésével 
kapcsolatos kérelemről 

 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdés, 
hozzászólás, vélemény sincs. A szavazás következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az 
előterjesztés határozati javaslatáról: 

 
A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Máté Lajos, Harsányi István, Kanizsay Béla, 

Kovács Károly, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta:  

133/2016. (XI.16.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja a Galgócz soron 30 km/h sebességkorlátozás elrendelését. 

Határidő : 2016. november 30. 

Felelős : Jegyző 

11) Előterjesztés intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan 
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi/városfejlesztési irodavezető – helyettes: A határozati javaslatot 

pontosítja:  

az Aranykapu Óvoda tetőteraszának vízszigetelési munkálatainak javítási munkái bruttó 

250.000 Ft – ba kerülnek, a leírt 25.000 Ft helyett. Itt elírás történt.  

Alpolgármester úrnak a Tisztelt Bizottsághoz eljutatott elektronikus levele alapján a Gönczy Pál 

Általános Iskola részére, játszótéri gumialap kialakítása céljából, + 1.000.000 Ft –ot kér e keret 

terhére.  

Kéri, hogy a határozati javaslatról a fentiekkel kiegészítve szavazzon a Bizottság.  

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben az előterjesztőnek nincs kiegészítése és kérdés, 
hozzászólás, vélemény sincs. A szavazás következik. Kéri, hogy kézfeltartással szavazzanak az 
előterjesztés határozati javaslatáról: 

 
A VMB (döntéshozatalban 9 fő vesz részt) 9 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Majoros Petronella, Máté Lajos, Harsányi István, Kanizsay Béla, 

Kovács Károly, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta:  

134/2016. (XI.16.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti felújítási munkálatok beszámolóját a 2016. 

évi városi költségvetés intézmény-felújítási kerete terhére. 

Támogatja továbbá az Aranykapu Óvoda (Arany János u. 2.) tetőteraszának vízszigetelési 

munkálatainak javítási munkálataira bruttó 250.000,-Ft összeget, a Gönczy Pál Általános 

Iskola részére játszótéri gumialap kialakítása céljából bruttó 1.000.000,-Ft összeget 

biztosít a 2016. évi Intézmény-felújítási keret terhére. 

Utasítja a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő : azonnal 

Felelős  :   Jegyző 

Bejelentések, tájékoztatások 

Kocsis Róbert/önkormányzati képviselő: A Bárdos Lajos Általános Iskola főbejáratához kérne 

egy lámpát, ugyanis itt a parkoló felőli oldalon már nagyon sötét van. Kéri, hogy vizsgálja meg a 
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Tisztelt Bizottság annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne kivitelezni ezt a világítást a szülők és 

a gyerekek biztonságos közlekedése érdekében. 

Orosz János/VMB elnök: Amennyiben további kiegészítések nincsenek az ülést 11.40 – kor 

bezárja.  

 
k.m.f. 

 

 

Marosi György Csongor       Orosz János 

VMB tag         VMB elnök 

 

 

 

Molnár Edit 

jegyzőkönyv vezető 


