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Ügyiratszám: 7061-1/2015.

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

Jegyzőkönyv
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának
Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 2015. 03.18 - án 1000 órakor kezdődő üléséről
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Helye : Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal, „A” épület, Pávai – Vajna Ferenc terem
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti bizottsági tagok: Kállai István, Marosi György
Csongor, Orosz János, Harsányi István, Kovács Károly,
Jelen vannak továbbá:
Szilágyiné Pál Gyöngyi – főmérnök, Dr. Sléder Tamás - aljegyző, Lőrincz László –
irodavezető főkönyvelő, Nyéki István – VGNZRT vezérigazgató, Antalné Tardi Irén –
önkormányzati képviselő, Szilágyi Attila – ügyintéző, Szabó László - ügyintéző
Jegyzőkönyvvezető: Molnár Edit
Orosz János/VMB alelnök: Szeretettel köszönti a megjelenteket 10.00 - kor az ülést
megnyitja: Kanizsay Béla bizottsági tagunk hiányzik (hét főből hat bizottsági tag van jelen),
megállapítja, hogy a bizottság határozatképes.
Kállai István/VMB elnök: A kiküldött meghívó napirendi javaslatain túl kéri, hogy a Happy
Gold Train Kft és Varga Zoltán kérelmét tárgyalja a bizottság ill. az ülés előtt kiosztásra
került „Előterjesztés Püspökladány – Debrecen vasúti vonalszakasz vasúti pályaszakasz
felújításának kiegészítésére” című előterjesztést, bizottságunknak tárgyalnia kell. Kéri, hogy a
kiküldött napirendekről szavazzanak, aki egyetért a módosított napirendi javaslattal az
kézfeltartással jelezze.
A VMB 6 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Harsányi
István, Kovács Károly, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
33/2015. (III.18.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága a 2015. március 18 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza
meg:
Napirendi pontok:
1. Előterjesztés a hajdúszoboszlói 3266/1 hrsz – ú ingatlanhoz kapcsolódó elővásárlási
jogról
Előadó: irodavezető főkönyvelő
2. Előterjesztés extrém sportpálya helyszínéről
Előadó: irodavezető főkönyvelő
3. Előterjesztés a Soproni temető felszámolásáról
Előadó: irodavezető főkönyvelő
4. Előterjesztés városi utak felújítására vonatkozóan
Előadó: főmérnök
5.

Előterjesztés játszóterek felújításával kapcsolatosan
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Előadó: főmérnök
6. Előterjesztés óvodák parkolási lehetőségeinek javításáról
Előadó: főmérnök
7. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2015. évi intézkedési tervére
Előadó: főmérnök
8. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera – rendszer bővítéséről
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető
Képviselő – testületi napirendben nem szereplő, csak VMB - i anyag:
9. Előterjesztés a Gyógyfürdő előtti parkolóban történő árusításról
Előadó: főmérnök
10. Előterjesztés az un. „vakparkolóban” történő árusításról
Előadó: főmérnök
11. Előterjesztés a tevegeltetés, póni lovagoltatás éves közterület – használati díjáról
Előadó: főmérnök
12. Előterjesztés reklámtáblák közterületen történő kihelyezésével kapcsolatosan
Előadó: főmérnök
13. Előterjesztés vendéglátóipari előkert kialakításával és szendvicsember közterületi
megjelenésével kapcsolatosan
Előadó: főmérnök
14. Előterjesztés közterületen történő virágárusításról
Előadó: főmérnök
15. Előterjesztés elektromos kisautók üzemeltetési kérelméről
Előadó: főmérnök
16. Előterjesztés a Szent István parkban lévő árusok közterület – használati kérelméről
Előadó: főmérnök
17. Előterjesztés a Luther utcán megállási tilalom elrendeléséről
Előadó: főmérnök
18. Előterjesztés forgalomtechnikai tükör kihelyezésével kapcsolatosan
Előadó: főmérnök
19. Előterjesztés a Szent István parkban kézműves termék pavilon elhelyezésének kérelméről
Előadó: főmérnök
20. Előterjesztés a 2015. évi intézmény – felújítási munkák ütemezéséről
Előadó: főmérnök
21. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Köztemetőben létesítendő ügyfélszolgálati iroda és
bemutató teremről
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Előadó: VGNZRT vezérigazgató
22. Előterjesztés városnéző kisvonat üzemeltetésével kapcsolatosan
Előadó: főmérnök
23. Jobbik Magyarországért Mozgalom közterület – használati kérelme
Előadó: elnök
24. Előterjesztés Püspökladány – Debrecen vasúti vonalszakasz vasúti pályaszakasz
felújításának kiegészítésére
Előadó: irodavezető főkönyvelő
25.
26.
27.
28.
29.

Közterület – használati engedély iránti kérelem – Napfény 2004. Kft.
Pálóczi József kérelme
Happy Gold Train Kft közterület – használati engedély iránti kérelme
Varga Zoltán fagylaltos pavilon elhelyezésének kérelme
Egyebek

Napirendi pontok megtárgyalása:
1. Előterjesztés a hajdúszoboszlói 3266/1 hrsz – ú ingatlanhoz kapcsolódó
elővásárlási jogról
Nyéki István/VGNZRT vezérigazgató: Az ingatlan megvásárlása önkormányzati érdek volt,
jelenleg konkrét elképzelés a hasznosításra vonatkozóan nincs. Ahhoz azonban, hogy a terület
hasznosítható legyen, az állapotfelmérést követően valószínű, hogy beruházásokat kell –
korszerűsítéseket kell – végrehajtani.
Kállai István/VMB elnök: Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincs akkor kéri, hogy
aki a határozati javaslatot támogatja az kézfeltartással jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
34/2015. (III.18.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a
Hajdúszoboszló, Hermann Ottó utca 2 szám alatti 3266/1 hrsz – ú, 10 ha 0144 m2
területű, kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlanra bejegyzett elővásárlási
jogával ne éljen.
Határidő

: azonnal

Felelős

: polgármester
2. Előterjesztés extrém sportpálya helyszínéről
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Árva Gergő/VMB tag: A pályát egyesületeknek kívánják az előterjesztés szerint bérbeadni,
véleménye szerint a 10 és 20 év közötti fiatalok számára nem elérhető társulási forma, ők még
nem hoznak létre egyesületeket. Nem támogatja a terület körbekerítését sem.
Kállai István/VMB elnök: A betonelemek sérülhetnek, az állagmegóvás és a rendeltetés szerű
használat fenntartása a pályán fontos. A jövőben át kell gondolni a körbekerítését a területnek
és a pálya használatának feltételeit is. Sajnos már olyan világban élünk ahol a játszótereket is
körbe kell keríteni. Aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
35/2015. (III.18.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
megváltoztassa a 10/2014.(I.30.) Képviselő – testületi határozatát és a kialakítandó
extrém sportpálya helyszínéül a Szent Erzsébet utcán található 2475/26 hrsz – ú
ingatlan területét jelölje ki.
Határidő

: azonnal

Felelős

: jegyző

3. Előterjesztés a Soproni temető felszámolásáról
Kállai István/VMB elnök: Aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
36/2015. (III.18.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
támogatja, hogy a hajdúszoboszlói 6821/3 hrsz – ú temető megnevezésű ingatlan (un.
Soproni temető), megszüntetésre és később más célú felhasználásra kerüljön.
A jogszabály szerinti hirdetmény, ill. közzétételek lebonyolításával megbízza a
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt-t.
Határidő

: 2015.dececember 31.

Felelős

: jegyző, Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt vezérigazgatója

4. Előterjesztés városi utak felújítására vonatkozóan
Antalné Tardi Irén/önkormányzati képviselő: A Nyugati sor – Mező Imre utca
kereszteződésének folytatásával kapcsolatosan a lakosság és a helyi vállalkozók kérték a
segítségét, mert eső esetén a terület járhatatlan. Kb 20 -30 m hosszúságú útszakaszról van szó,
nem tudja, hogy kell e terveztetni a szakaszt, de szeretné kezdeményezni a rendbetételt.
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Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: Az útépítés engedély köteles, tehát előbb tervezés, majd
engedélyezési eljárás szükséges. Az előterjesztés tartalmaz egy 5 MFt nagyságú tervezési
keretet, melyben a képviselők döntései alapján kerülnek be utcák, így a képviselő asszony
által jelzett útszakasz is ide kerülhet, amennyiben a mienk az út. Maga a tervezési és
engedélyezési folyamat időigényes, de ebben az évben lebonyolítható.
Harsányi István/VMB tag: A Szurmai utcát szélesítsük ki egy szélesebb útpadkával.
Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: A Szurmai utca komplex rekonstrukciója elkerülhetetlen.
Az útfenntartási keretből az útpadka erősítést meg lehet oldani, de az utca problémáját ez nem
oldja meg.
Marosi György Csongor/VMB tag: Azoknak az utcáknak a tervezését meg kell kezdeni,
amelyet a képviselők leadtak az irodának és a szakemberek véleménye alapján az 5 MFt
tervezési keretet fel kell használni.
Kállai István/VMB elnök: Aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
37/2015. (III.18.) VMB határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
támogatja, hogy a 2015. évi városi költségvetésben útfelújításokra rendelkezésre álló
keretből:
-

7 MFt összeg elkülönítésre kerüljön közbeszerzési tanácsadói, műszaki ellenőri
feladatellátásra, valamint kapcsolódó hatósági eljárási díjakra;
5 MFt összeg elkülönítésre kerüljön további úttervek elkészítésére, melyek
konkrét meghatározásáról a későbbiekben születik döntés;
10 Mft keretösszeg az extrém görkorcsolya pálya burkolatának kiépítésére
elkülönítésre kerüljön;
az alábbi utcák útszakaszok felújítása kerüljön megvalósításra a rendelkezésre
álló forrás erejéig.
Eötvös utca
Hathy János utca
Hőgyes utca (Luther utca és Kossuth utca között)
Isonzó utca
Keleti utca (Rákóczi utca és Kossuth utca között)
Kinizsi utca
Kossuth utca (Csontos utcától végig)
Kör utca és zug
Móricz Zsigmond utca (zug nélkül)
Muskátli utca
Olajmalom utca és I. és II. zug
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Utasítja a Jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére (közbeszerzési
tanácsadó, műszaki ellenőr, kivitelező kiválasztása, hatósági engedélyek), felhatalmazza
a polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő

: megvalósításra 2015. október 31.

Felelős : Jegyző
5. Előterjesztés játszóterek felújításával kapcsolatosan
Kállai István/VMB elnök: Aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
38/2015. (III.18.) VMB határozat:
A.)
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági
Bizottsága támogatja egy új, felnőtt fitneszpark kialakítását a Major lakótelepen, az un.
„belső körben”.
B.)
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági
Bizottsága támogatja, az alábbi meglévő játszóterek felújítását, átépítését:
- Bartók telepi;
- Rákóczi u. 116. sz. előtti;
- Galgócz sori.
Utasítja a Jegyzőt, a Bartók telepi és a Galgócz sori játszóterek vonatkozásában tegye
meg a szükséges intézkedéseket, hogy azok terület-felhasználási besorolása – jelenlegi
funkciójának megfelelően - az új HÉSZ-ben átvezetésre kerüljön.
Utasítja a Jegyzőt, készítsen előterjesztést játszóterek műszaki tartalmára vonatkozóan.
Határidő

: 2015. május 31.

Felelős

: Jegyző

6. Előterjesztés óvodák parkolási lehetőségeinek javításáról
Kállai István/VMB elnök: Javasolja, hogy minél egyszerűbben oldódjon meg a parkírozás a
Szivárvány és a Manókert óvodák esetében. Ha a határidő tartható akkor, e két esetben
2015.szeptember 1 legyen, míg a Bambínó Óvoda esetében támogatja a november 30 – i
időpontot. Aki ezzel a határidő módosítással egyetért az kézfeltartással jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
39/2015. (III.18.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
az alábbi óvodáknál támogatja parkolók kialakítását az alábbiak szerint:
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Építési engedélyes illetve építési engedélyes szintű terv készítése
a Bambínó óvoda (Rákóczi utca 84.) és szomszédos ingatlanok előtti szakaszon
leállósáv létesítéséhez építési engedélyes terv és az ehhez szükséges egyéb terv;
- a Manókert óvoda (Ady Endre utca 54.) előkertjében építési engedélyes szintű
terv.
A tervezési munkálatok elvégzéséhez szükséges forrást a 2015. évi városi költségvetés 13.
sz. melléklet 13/ÖK „Óvodák előtti parkolók” költséghely terhére biztosítja.
1.)

-

Utasítja a Jegyzőt, a tervek birtokában tegyen javaslatot azok megvalósíthatóságával
kapcsolatosan.
A Szivárvány óvoda (Attila utca 51/b.) Attila utca felőli szakaszán térkő
burkolatú parkolóhelyek kialakítását a jogerős építési engedély alapján.
A kivitelezési munkálatok elvégzéséhez szükséges forrást a 2015. évi városi költségvetés
13. sz. melléklet 13/ÖK „Óvodák előtti parkolók” költséghely terhére biztosítja.
2.)

Határidő

: megvalósításra legkésőbb 2015. november 30.
a Szivárvány és a Manókert Óvoda esetében 2015.szeptember 1.

Felelős

: Jegyző

7. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2015. évi intézkedési tervére
Kállai István/VMB elnök: Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért az kézfeltartással jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
40/2015. (III.18.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az
önkormányzati környezetvédelmi program végrehajtását szolgáló 2015. évi intézkedési
tervet az alábbiak szerint elfogadja:
2015. évi intézkedési terv a környezetvédelmi program végrehajtására
1.

Csapadékvíz elvezetés, belvízépítés ÉAOP pályázat: 39.600.000,-Ft
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő

2.

Hősök tere feldíszítése: 15.000.000,-Ft /saját forrás/
Felelőse: Polgármester, Jegyző

3.

(H)ősök terein város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón ÉAOP
pályázat: 297.637.000,-Ft
Felelős: Jegyző

4.

Szabadtéri Színpad rekonstrukció pályázati önrész: 15.443.000,-Ft
Felelős: Jegyző

5.

Napelemes rendszerek kialakítása pályázat: 51.900.000,-Ft
Felelős: Jegyző
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6.

Sportpálya öltöző ráépítés pályázati önrész: 13.000.000,-Ft /saját forrás/
Felelős: Jegyző

7.

Térfigyelő kamerarendszer bővítése: 5.000.000,-Ft /saját forrás/
Felelős: Jegyző, Aljegyző

8.

Útépítések: 325.000.000,-Ft /saját forrás/
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő

9.

Fásítás: 5.000.000,-Ft /sajátforrás/
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő

Utcabútor beszerzés: 5.000.000,-Ft /sajátforrás/
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő
11.
Extrém sportpálya kialakítás: 10.000.000,-FT /saját forrás/
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő
10.

12.

Műfüves pálya építés önerő: 44.000.000,-Ft /saját forrás/
Felelős: Jegyző

13.

Óvodák előtti parkolók kiakítása: 25.000.000,-Ft /saját forrás/
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő

14.

Kerékpárút építés – Arany János utca – József Attila utca – Fürdő utca között:
45.000.000,-Ft /saját forrás/
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő

15.

Ivóvíz, szennyvíz közműberuházás: 24.100.000,-Ft /saját forrás/
Felelős: HBVSZ Zrt.műszaki igazgató, Főkönyvelő

16.

Kertészet telekalakítás miatti kisajátítás, megosztás, közművesítés: 75.739.000,-Ft
/saját forrás/
Felelős: Főkönyvelő

17.

Szép Ernő utca teniszpályák megvásárlása: 38.012.000,-Ft /saját forrás/
Felelős: Főkönyvelő

18.

Méltányossági kisajátítás: 15.000.000,-Ft /saját forrás/
Felelős: Főkönyvelő

19.

Intézmények részére 3 db gépkocsi /ételszállítás/: 20.000.000,-Ft /saját forrás/
Felelős: Főkönyvelő

20.

Hőforrás utca rekonstrukciója ÉAOP pályázat: 78.498.000,-Ft
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő

21.

Közterületek felújítása: 40.000.000,-Ft /saját forrás/
Felelős: Főkönyvelő, Főmérnök, VGN.Zrt. vezérigazgató

22.

Intézményfelújítások: 50.000.000,-Ft /saját forrás/
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő

23.

Játszóterek felújítása: 30.000.000,-Ft /saját forrás/
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő
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24.

Szökőkutak felújítása: 10.000.000,-Ft /saját forrás/
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő, VGN.Zrt vezérigazgató

25.

Ivóvíz és szennyvízközmű felújítás: 33.900.000,-Ft /saját forrás/
Felelős: HBVSZ.Zrt műszaki igazgató, Főkönyvelő

26.

Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, belvízmentesítés: 30.000.000,-Ft
/sajátforrás/
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő

27.

Köztisztasági feladatok ellátása
Köztisztaság, síktalanítás: 56.257.000,-Ft /sajátforrás/
Hulladéklerakás: 94.112.000,-Ft /sajátforrás/
A szemétszállítás többletköltsége: 21.500.000,-Ft /sajátforrás/
Komplex hulladéktelep üzemeltetése: 18.000.000,-Ft /sajátforrás/
Inert hulladéklerakó üzemeltetése, lerakási illeték: 11.100.000,-Ft /sajátforrás/
Hulladéklerakók fenntartása: 1.905.000,-Ft /sajátforrás/
Korszerű állati hulladékkezelő telep üzemeltetése: 16.535.000,-Ft /sajátforrás/
Illegális hulladéklerakók felszámolása: 1.500.000,-Ft /sajátforrás/

28.

Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő
Zöldterületek fenntartása
Parkfenntartás: 55.880.000,-Ft /sajátforrás/
Fakivágás: 3.785.000,-Ft /saját forrás/
Falevél elszállítás: 2.016.000,-Ft /saját forrás/
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő

29.

Önkormányzati erdők művelési feladatai: 4.500.000,-Ft /saját forrás/
Felelős: Jegyző

30. Allergén növények kaszálása: 2.987.000,-Ft /sajátforrás/
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő
31. Önkormányzati ingatlanok kaszálása: 1.500.000,-Ft /sajátforrás/
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő
32.
Szúnyog-, és rágcsálóirtás, növényvédelem : 8.500.000,-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

: 2015. december 31.

Felelős

: Jegyző

8. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera – rendszer bővítéséről
Kállai István/VMB elnök: Aki a határozati javaslattal egyetért az kézfeltartással jelezze:
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6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
41/2015. (III.18.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
támogatja forgatható térfigyelő kamerák (4 db) kihelyezését a város 2015-es
költségvetésében ezen feladatra biztosított keret terhére az alábbi helyszínekre:
- Szent István park (harangház – szökőkút)
- Major u. – belső kör (megépítendő felnőtt fitneszpark)
- Hősök tere üzletsor Nelson Hotel felőli vége
- Kovács Máté Művelődési Központ és Városi Könyvtár új épületének hátsó része
Határidő

:

2015. október 31.

Felelős

:

jegyző

9. Előterjesztés a Gyógyfürdő előtti parkolóban történő árusításról
Szabó László/ügyintéző: Áramvételi lehetőséget nem tudnak biztosítani.
Marosi György Csongor/VMB tag: Nem mozgóárusként kellene neki a megállási engedélyt
kiadni?
Harsányi István/VMB tag: Nem támogatja az előterjesztést, mert a tevékenység nem illik a
környezetbe.
Nyéki István/VGNZRT vezérigazgató: A bizottságnak döntenie kell, hogy akar e ilyen
tevékenységet látni a Gyógyfürdő parkolójában vagy sem. A parkoló végében egy – egy ¾
nagyságú parkolóhely van, mely kiadására van lehetőség.
Mógor Zoltán/árus a Szent István Parkban: A parkolóhelytől 10 m –re, akár 20.000 Ft/nap
díjat fizetnek az árusok. Méltánytalannak tartja az 1.500 Ft – os parkolójegy megvásárlását a
kérelmezőnek.
Antalné Tardi Irén/önkormányzati képviselő: Nem támogatja a vegyes típusú vállalkozásokat
a téren, a parkolóban pedig parkoló autókat szeretne látni, hiszen az a funkciója. Amennyiben
a parkolóhely valóban kicsi, akkor forgalomtól elzárttá kell tenni.
Kállai István/VMB elnök: Aki a határozati javaslattal egyetért az kézfeltartással jelezze:
1 igen (Kállai István) nulla ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett (Marosi György
Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi István, Árva Gergő) az alábbi elutasító
határozatot hozta:
42/2015. (III.18.) VMB határozat:
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
nem támogatja a Szent István park - Gyógyfürdő előtti parkoló, Harangház felőli utolsó
parkolójának chipskészítő jármű céljára történő hasznosítását.
Határidő

:-

Felelős

: Jegyző

Kállai István/VMB elnök: 5 perc szünetet rendel el: 1110 től kezdődött a szünet és 1115 ig
tartott.
10. Előterjesztés az un. „vakparkolóban” történő árusításról
Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: A hivatal álláspontja, hogy nem támogatja, a Gyógyfürdő
előtti parkolóban árusítóhelyek kijelölését. A kérelmező Cseti Family Kft egyébként a régi
helyét szerette volna visszakapni, amennyiben erre nincs lehetőség akkor a másik parkoló is
megfelel számára.
Kállai István/VMB elnök: Amennyiben a ¾ nagyságú parkolóhely megfelelő a kérelmezőnek,
akkor támogatni tudja a tevékenységet. Egyéb esetben nem. Hiszen a tértől kifelé nyitnánk
meg az árusításokat.
Marosi György Csongor/VMB tag: Támogatja a kérelmet. Erre a helyre hárman jelentkeztek,
ez azt jelenti, hogy licit lesz az árusítóhelyekért?
Dr. Sléder Tamás/aljegyző: A hivatal nem támogat semmilyen kitelepülést a Gyógyfürdő
bejárata előtti parkírozóban, szemben a másik parkolóval, de ott is úgy, hogy a bizottság
meghatározza azon tevékenységek körét amelyet látni szeretne, kivéve azokat a
tevékenységeket, amelyek megjelennek a Strandfürdő bejárata előtti téren. Képviselő úr
kérdésére válaszolva, amennyiben több jelentkező van egy helyre, akkor természetesen licitet
kell kiírni. Javaslata, hogy méretessenek meg a vállalkozók, legyen nyílt licit.
Marosi György Csongor/VMB tag: Átlátható pályázati rendszert kellene kialakítani, melyben
nyomon követhető, hogy milyen döntést, miért hozott meg a bizottság. A licitre kijelölt
helyek pályázati listáját el kell készíteni, a pályázók körét nem szűkíteni, hanem szélesíteni
kell.
Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: A februári bizottsági ülésen az árusítóhelyek licitre történő
kijelölése megtörtént, de az egyedi kérelmek beérkezésének folyamata még nem zárult le. A
lezárást követően indulhat meg csak a licit. A Pályázati Útmutató elkészült, visszajelzés az
anyaggal kapcsolatban még nem érkezett. Az elmúlt évben a bizottság döntése az volt, hogy
az évek óta (5 éve) téren árulókat licit mentességgel segítette az Önkormányzat és csak a
maradék helyekért folyt licit.
Kállai István/VMB elnök: Módosító javaslata, hogy a határozati javaslat egészüljön ki az
alábbi szerint: „Ha nem fér el a gépjármű a Harangház felőli utolsó parkolóban, akkor másik
helyen kell lehetőséget biztosítani kérelmezőnek.”
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Harsányi István/VMB tag: Adjunk lehetőséget a vakparkolókban mindhárom helyre,
mindhárom jelentkezőnek.
Orosz János/VMB alelnök: Gyakorlatilag négy keskeny hely van, egy helyet már kiadott a
Bizottság, a maradék három helyet adja oda a három jelentkezőknek. Így a fürdő impozáns
bejárata mint látványosság továbbra is megmarad.
Nyéki István/VGZRT vezérigazgató: Gyakorlatilag elvi döntést kell hozni a Bizottságnak,
hogy a kérelemben megjelölt látványelemek a téren megjelenjenek e vagy sem. Irányvonalat
már szabott a döntésben a Bizottság, hiszen a korábbi döntések egyikében engedélyezett már
működést a vakparkolóban.
Kállai István/VMB elnök: Aki a határozati javaslatot az elhangzott módosításokkal elfogadja,
az kézfeltartással jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
43/2015. (III.18.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága –
a bizottság eltérő döntéséig - támogatja a Szent István park un „vakparkoló”
Harangház felőli végében és a Gyógyfürdő előtti parkoló végében történő árusító helyek
kijelölését a beérkezett kérelmeknek megfelelően:
- Cseti Family Kft.
- Villás Sándor egyéni vállalkozó
- Varga Zoltán egyéni vállalkozó
Amennyiben a Cseti Family Kft. által üzemeltett grillcsirke készítő autó nem fér el a
„vakparkoló” Harangház felőli végében, úgy az áthelyezhető a Gyógyfürdő előtti
parkoló végébe. Az ezzel kapcsolatos egyeztetést a Hivatal folytassa le a kérelmezőkkel.
A bérlők a parkolók végében kialakításra kerülő árusító helyek előtt asztalt, széket stb.
nem helyezhetnek el, és az Önkormányzat, annak intézményei, illetve annak
támogatásával szervezett rendezvények ideje alatt a bérelt területről járművüket,
pavilonjukat el kell távolítaniuk.
A Gyógyfürdő előtti parkolóban áramvételi lehetőség nem, míg a „vakparkolóban”
korlátozottan biztosított.
Határidő

:-

Felelős

: Jegyző

11. Előterjesztés a tevegeltetés, póni lovagoltatás éves közterület – használati díjáról
Kállai István/VMB elnök: Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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44/2015. (III.18.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága –
a bizottság eltérő döntéséig, határozatlan időre - támogatja a Zoller-Ker Kft. (4200
Hajdúszoboszló, Harsányi u. 2/A.) kérelmét, miszerint póni lovagoltatás, tevegeltetés
tevékenységet végezzen a Fürdő utca – Debreceni útfél kereszteződésben található zöld
területen. Kérelmező köteles a használat során keletkező hulladék elszállításáról, a
tevékenység befejezését követően a közterület eredeti állapota szerinti helyreállításról
gondoskodni. Kérelmező köteles a közterület használatára vonatkozó hatósági
szerződést megkötni, az abban foglaltakat maradéktalanul betartani.
Határidő

:-

Felelős

: Jegyző

12. Előterjesztés reklámtáblák közterületen történő kihelyezésével kapcsolatosan
Kállai István/VMB elnök: Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
45/2015. (III.18.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
támogatja a Debreceni útfélen a Hajdúszoboszló feliratú zöld tábla után 100 méterre és
a Tessedik Sámuel utca úttorkolat előtt 1db 1 m x 2 m méretű; és a Bánomkerti utcán a
Tessedik Sámuel utca útkereszteződés előtt 1 db 1,2 m x 0,8 m méretű fix reklámtáblák
kihelyezését azzal a feltétellel, hogy amennyiben Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
egységes megjelenésű reklámtáblák kihelyezhetőségéről dönt, akkor használó a
reklámtábla átalakítását saját költségen köteles a jóváhagyott típusúra átalakítani.
Határidő

:-

Felelős : Jegyző
13. Előterjesztés vendéglátóipari előkert kialakításával és szendvicsember
közterületi megjelenésével kapcsolatosan
Kállai István/VMB elnök: Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
46/2015. (III.18.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága –
a bizottság eltérő döntéséig, határozatlan időtartamra - támogatja a Tóth Imre egyéni
vállalkozó (4200 Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 49.) közterület-használattal kapcsolatos
kérelmét, a Jókai soron található 2. sz. pavilon előtti vendéglátó-ipari előkert
kialakítását. Támogatja a bizottság, hogy a vendéglátó egység reklámozása céljából
AZONOSÍTÓ: ME 21-01/B02

ÉRVÉNYES: 2006. 11. 01. NAPJÁTÓL

15

közterületen, a Szent István parkban és a Jókai soron, illetve ezek környezetében 1 fő
szendvicsembert alkalmazzon.
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

14. Előterjesztés közterületen történő virágárusításról
Kállai István/VMB elnök: Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
0 igen, 0 ellenszavazattal és 6 tartózkodással (Kállai István, Marosi György Csongor,
Orosz János, Kovács Károly, Harsányi István, Árva Gergő) az alábbi elutasító
határozatot hozta:
47/2015. (III.18.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
nem támogatja a Lajtos Béláné Szoboszlai Edit egyéni vállalkozó (4200 Hajdúszoboszló,
Fehér u. 15.) kérelmét, miszerint a Bethlen u. – Kereszt u. kereszteződésében található
Orchidea virágbolt előtti közterületet virágárusítás céljára használja.
Határidő

:-

Felelős

: Jegyző

Kállai István/VMB elnök: Ahogyan eddig végezte az árusítást, úgy áruljon eddig is.
15. Előterjesztés elektromos kisautók üzemeltetési kérelméről
Harsányi István/VMB tag: Támogatja a kérelmet, a gyerekek szeretik, a közlekedést nem
akadályozza.
Kállai István/VMB elnök: Van e felelősség biztosítása a cégnek?
Szabó László/ügyintéző: Nincs róla információ.
Marosi György Csongor/VMB tag: Úgy gondolja, hogyha parkolóhelyet kell elfoglalnia a
tevékenységnek, akkor csak 10 napra adhatnak ki engedélyt.
Kállai István/VMB elnök: Aki támogatja a határozati javaslatot - azzal a feltétellel, hogy 10
nap múlva újra kérelmezzen az üzemeltető – kézfeltartással jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
48/2015. (III.18.) VMB határozat:
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága –
a bizottság eltérő döntéséig, a fizetőparkolókról szóló helyi rendelet alapján 10 nap
időtartamra - támogatja Oláh Attila egyéni vállalkozó kérelmét, miszerint a Szent István
parkban (csak gyalogjárdán) elektromos kisautók üzemeltetését végezze, valamint a
kisautók parkolási területeként a fürdő előtti parkolót használja az alábbi feltételek
betartása mellett:
Kérelmező köteles a használat során keletkező hulladék elszállításáról, a használatot
követően a közterület eredeti állapot szerinti helyreállításáról gondoskodni.
Kérelmező tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat villamos-energia vételezési
lehetőséget nem biztosít.
Kérelmező köteles a közterület-használatára (parkolóra) vonatkozó hatósági szerződést
megkötni, továbbá a szükséges engedélyeket beszerezni és az azokban foglaltakat
maradéktalanul betartani, a megállapított díjat maradéktalanul megfizetni.
Határidő

:-

Felelős

: Jegyző

16. Előterjesztés a Szent István parkban lévő árusok közterület – használati
kérelméről
Szatmáriné Pellei Anita/árus: A Szent István Parkban 3 helyet tart fenn, gurulós kocsit
üzemeltet. Kéri, hogy az előretervezés (áru rendelés, alkalmazott foglalkoztatása) miatt
maradjon idén még a licitmentesség. Javasolná a hosszabb időtartamra vonatkozó bérlési
lehetőséget.
Orosz János/VMB alelnök: Az egységes városkép kialakítása miatt nem tudják évekre
megelőlegezni a bérlőhelyet. Az Önkormányzat célja, hogy a jelenlegi „zsibogó” hangulat
helyett a megújuló fürdőbejárathoz idomuló, európai színvonalú szolgáltatás jelenjen meg a
téren. Hogy ez milyen formában és hogyan történik majd, arról még az idén fognak dönteni.
Az idei év egy átmeneti év lesz.
Kállai István/VMB elnök: A jövőben kerékpárút megnyitása is szerepel a tervben, a fürdő
előtt történő árusítást a parkba szeretnék áthelyezni. A hivatalt kérdezi, hogy mikortól datálják
a licitmentességet és mi az előzménye?
Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: Az elmúlt évben kérelemmel fordultak az árusok a
Bizottsághoz, arra hivatkozva, hogy ők már évek óta árusítanak a Szent István parkban. Az
egyedi kérelmek alapján úgy döntött a bizottság, hogy bizonyos feltételeket (legalább 5év
folyamatos, adótartozás mentes árusítás) teljesítő árusok számára biztosítja a licitmentességet.
Megjegyzi, hogy az árusítóhelyek többsége alapáron került értékestésre, ezért nem
beszélhetünk versenyhelyzetről, tényleges licitről, csak néhány esetben. Javasolja, hogy csak
erre az évre hozzon döntést a Bizottság!
Tájékoztatásul közli, hogy Serbán György és Matyelka Károly Jánosné beadványai nem
szerepelnek az előterjesztésben, de kéri a Bizottságot a beadványok figyelembevételére.
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Marosi György Csongor/VMB tag: Kérdése arra irányul, amennyiben a bizottság támogatja a
korábbi bizottság döntését a licitmentességet illetően, hány hely marad a nyilvános liciten
történő hasznosítás céljára. Ennek ismeretében később térjenek vissza az ezzel kapcsolatos
döntésre, míg a hivatal összeszámolja azokat.
Kállai István/VMB elnök: Serbán György 10 m2 nagyságú helyet foglal a fürdő főpénztára és
az OTP bankautomata előtt, ha a helyét elforgatjuk, akkor továbbra is tető felett árulna, nem
lenne zavaró a jegyvásárlóknak de látványelemként megmaradna a vendégek számára.
Javasolja, hogy aki elfogadja az új hely imént meghatározott formáját, az kézfeltartással
jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
49/2015. (III.18.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a
32/2015.(III.06.) sz. VMB döntését helybenhagyva, támogatja Serbán György (4069.
Egyek, Hunyadi János utca 17.) egyéni vállalkozó számára a kosárfonással készített
kézműves termékek árusítása céljából új árusítóhely kijelölését 2015.évre vonatkozóan a
Szent István Park strand nyári bejárata előtti területén, a kupola alatt, a József Attila
utca felőli pénztár oldalsó traktusában, mintegy 10 m2 nagyságú területen úgy, hogy az
árusítóhely szélessége nem lehet nagyobb a pénztár épületének szélességénél.
Határidő

:-

Felelős

: jegyző

17. Előterjesztés a Luther utcán megállási tilalom elrendeléséről
Kállai István/VMB elnök: Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
50/2015. (III.18.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
támogatja a Luther utca Sas utca – Bányász utca közötti szakaszán, az utca páros
oldalán megállási tilalom elrendelését, melyet az útpadka területére is kiterjeszt.
A forgalmi rend kialakításához szükséges 1 db „Megállni tilos!” jelzőtábla és „Padkán
megállni vagy várakozni tilos” kiegészítő tábla kihelyezésének költségét a 2015. évi
városi költségvetés városüzemeltetési táblázat belterületi útfenntartási kerete terhére
biztosítja.
Határidő

: 2015. április 15.

Felelős

: Jegyző
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18. Előterjesztés forgalomtechnikai tükör kihelyezésével kapcsolatosan
Kállai István/VMB elnök: Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
51/2015. (III.18.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
az alábbi helyszíneken támogatja 50 cm átmérőjű forgalomtechnikai tükör kihelyezését
a 2015. évi városi költségvetés városüzemeltetési táblázat belterületi útfenntartás kerete
terhére.
1.) Gábor Áron utca - Damjanich utca torkolatnál
2.) Gábor Áron utca – Pávai Vajna utca útkereszteződésben
Határidő

: 2015. április 30.

Felelős

: Jegyző

20. Előterjesztés a 2015. évi intézmény – felújítási munkák ütemezéséről
Kállai István/VMB elnök: Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
52/2015. (III.18.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Városfejlesztési,
Mezőgazdasági Bizottsága az intézmény-felújítási munkálatokat az alábbi ütemezésben
tervezi megvalósítani:
-

március 23-24 helyszínek bejárása
április 15 – ig pályázati dokumentáció összeállítása
április 22 – ig pályázatok kiírása
április 30 – ig pályázatok kiválthatók (ingyenesen)
május 13 – ig pályázatok beadása
május 29 – ig pályázatok elbírálása, eredményhirdetés
június 15 – ig szerződéskötés, munkakezdés
augusztus 20 – ig munkák befejezési határideje

Határidő

: ütemezés szerint

Felelős

: Jegyző

Kállai István/VMB elnök: Gazdasági Bizottság ülésén, majd kijelölésre kerülnek a
résztvevők.
21. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Köztemetőben létesítendő ügyfélszolgálati iroda
és bemutató teremről
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Kállai István/VMB elnök: Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
53/2015. (III.18.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága a bemutatott tervek alapján támogatja a Hajdúszoboszlói Köztemetőben új
ügyféltér és bemutatóterem létesítését a régi ravatalozó felújításával együtt.
A kiviteli tervek elkészítése után javasolja, hogy a képviselőtestület az építési engedély
kiadásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja.
Felelős

: Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

Határidő

: 2015. június. 30.

22. Előterjesztés városnéző kisvonat üzemeltetésével kapcsolatosan
Szűcs Norbert/Sarkcsillag Invest Kft ügyvezető: Kéri, hogy a Fürdő utcán lévő megállóhelyet
más ne használhassa, mivel azt ők építették ki saját költségükön. Ez a kérésük a korábbi
szerződéseikben is benne volt, de az előterjesztésből most kimaradt.
Kállai István/VMB elnök: Aki a határozati javaslatot ügyvezető úr kiegészítésével elfogadja,
az kézfeltartással jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított
határozatot hozta:
54/2015. (III.18.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
határozott időtartamra – 5 év – 2020. augusztus 31.-ig támogatja nosztalgia kisvonat
üzemeltetését az előterjesztésben és kérelemben foglaltak alapján, azzal a kikötéssel,
hogy a Hajdúszoboszló, Fürdő utcán lévő megállóhelyet csak a Sarkcsillag Invest Kft.
által üzemeltetett városnéző kisvonat használhatja.
Határidő

:-

Felelős

: Jegyző

23.Jobbik Magyarországért Mozgalom közterület – használati kérelme
Kállai István/VMB elnök: Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított
határozatot hozta:
55/2015. (III.18.) VMB határozat:
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a
Jobbik Magyarországért Mozgalom hajdúszoboszlói szervezete „2015. márciusi
aláírásgyűjtési akciójához” 1 db stand kihelyezését engedélyezi a kérelemben foglaltak
alapján.
Határidő

: 2015. március 31 - ig

Felelős

: Jegyző

24. Előterjesztés Püspökladány – Debrecen vasúti vonalszakasz vasúti pályaszakasz
Kállai István/VMB elnök: Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással jelezze:
6 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Harsányi
István, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított
határozatot hozta:
56/2015. (III.18.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
támogatja, hogy a Képviselő-testület hozzájáruljon a 17/2015. (II.19.) képviselő-testületi
határozat kiegészítéséhez, miszerint a Püspökladány – Debrecen vasútvonal
korszerűsítése során a 1324 tervszámú Szováti úti vasúti felüljáró megépítését követően:
-

a 7622/7 hrsz-ú un. „Téglagyári” út folytatásában tervezett üzemi lehajtó, földút
korrekció ingatlanhatárán belül lévő belterületi vízelvezető rendszer: burkolt és
földárok, rézsű, csőáteresz, nyári és téli üzemeltetése, karbantartása, valamint
felújítása Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának feladatát képezze.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a fenti útszakaszt kizárólag különálló
ingatlanként való kialakítást követően tulajdonjog átruházással együtt kívánja kezelésbe
átvenni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok aláírására.
Határidő

: azonnal

Felelős

: jegyző
27. Happy Gold Train Kft közterület – használati engedély iránti kérelme

Kovács Károly/VMB tag: Nem támogatja, hogy több kisvonat működjön a városban.
Harsányi István/VMB tag: 18 m nagyságú helyet kér a kérelmező úgy, hogy 18,5 m
hosszúságú egy kisvonat. Nem támogatja a kérelmet.
Szabó László/ügyintéző: Javasolja, hogy építsen ki egy saját megállót, ne a meglévő
parkolókat foglalja el a kérelmező, amennyiben támogatja egyáltalán a Bizottság a kérelmet.
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Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: A József Attila utca EU pályázatból lett felújítva, jelenleg
a fenntartási időszakban van a projekt, ezért a zöldterület megbontása nem támogatható.
Marosi György Csongor/VMB tag: Keressen magának egy új helyszínt a kérelmező.
Kállai István/VMB elnök: Akkor szavazzunk úgy a határozati javaslatról, hogy elviekben
támogatjuk a működést.
4 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly)
ellenszavazat nélkül 2 tartózkodással (Árva Gergő, Harsányi István) az alábbi
határozatot hozta:
57/2015. (III.18.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
elviekben támogatja a Happy Gold Kft Dottó kisvonat üzemeltetésével kapcsolatos
kérelmét.
Határidő

:-

Felelős

: jegyző

16. Előterjesztés a Szent István parkban lévő árusok közterület – használati
kérelméről
Kállai István/VMB elnök: Akkor visszatérünk a 16 és 19 – es napirendi pontra és folytatjuk a
tárgyalást.
Szilágyiné Pál Gyöngyi/főmérnök: A Mátyás király sétányon 1 db, a Szent István Parkban
összesen 27 db árusításra kijelölt hely van és 1 db az játszó-, szórakoztató tevékenység
céljára. Ha idén marad a tavalyi rendszer, vagyis aki legalább 5 éve a téren árul és nincs helyi
adótartozása, licitmentességet kap, akkor 21 db hely nem kerül meghirdetésre, amennyiben az
összes érintett fenntartja árusítási szándékát. A Mátyás király sétányon és a többi Szent István
parkban kijelölt helyet nyílt licit útján szükséges hasznosítani.
Harsányi István távozik az ülésről, ezét a döntéshozók száma 5 főre csökken.
Kállai István/VMB elnök: Az árusok számára biztosíték van arra, hogy munkájukat idén
tovább folytathatják. Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a szokásjog folytatódjon, a többi
hely pedig licit útján kerüljön hasznosításra, az kézfeltartással jelezze:
5 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Árva
Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított határozatot hozta:
58/2015. (III.18.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági
Bizottsága támogatva a 14/2014.(III.18.) sz. VMB határozatot, licitmentességet biztosít
2015. évben azoknak az árusoknak akik legalább 5 éve a téren kereskedelmi
tevékenységet folytatnak és Önkormányzatunk felé adótartozásuk nincs. A Mátyás
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király sétányon és a Szent István parkban kijelölt további helyeket nyilvános licit útján
kell hasznosításra meghirdetni.
Határidő

:-

Felelős

: jegyző

19. Előterjesztés a Szent István parkban kézműves termék pavilon elhelyezésének
kérelméről
Kállai István/VMB elnök: Támogatja a kérelmet úgy is, hogy a hivatal nem támogatja
határozati javaslatában az anyagot. Az előterjesztéshez kiegészítésként kiküldésre került a
helyszín megjelölése, mely a füves területre vonatkozik, nem a díszburkolatra. Kéri, hogy a
határozati javaslatról ennek a kiegészítésnek a figyelembe vételével szavazzanak, előbb úgy,
hogy ki az aki támogatja a kérelmet?
4 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly)
ellenszavazat és 1 tartózkodással (Árva Gergő) az alábbi módosított határozatot hozta:
59/2015. (III.18.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
támogatja a Drexx-well Kft. előterjesztésben szereplő kérelmét a kiegészítéssel együtt,
azzal a kitétellel, hogy a tér egységes arculatának kialakítása miatt a bérlési lehetőség
kizárólag tárgyévre vonatkozik.
Határidő

:-

Felelős

: jegyző

25. Közterület – használati engedély iránti kérelem – Napfény 2004. Kft.
Kállai István/VMB elnök: Javaslata, hogy ne szavazzunk a kérelemről, hiszen korábban már
született döntés arról, hogy licitálnia kell annak a kérelmezőnek aki a térre szeretne kerülni és
nem felel meg a megadott kritériumoknak.
26. Pálóczi József kérelme
Kállai István/VMB elnök: Ebben a formában a kérelem nem értelmezhető és támogatható,
hiszen az sincs meghatározva, hogy mit akar az árus és több hely kijelölésére sincs lehetőség
a téren. Javaslata, hogy a Bizottság ne támogassa a kérelmet, aki ezzel egyetért az
kézfeltartással jelezze:
5 igen (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Kovács Károly, Árva
Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított határozatot hozta:
60/2015. (III.18.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága
jelenlegi formájában Pálóczi József közterület – hasznosítás céljára vonatkozó kérelmét
nem támogatja.
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28. Varga Zoltán fagylaltos pavilon elhelyezésének kérelme
Kállai István/VMB elnök: A bizottság a 10. napirend tárgyalásakor már döntött a kérelemről.
A napirendi pontok végére értünk.
Orosz János/VMB alelnök: Köszöni az aktív közreműködést, az ülést 1330 kor bezárja.
Mindenkinek kellemes napot kíván.
K.m.f.

Orosz János
bizottsági alelnök

Kállai István
bizottság elnöke

Molnár Edit
jegyzőkönyvvezető
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