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Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 

4200. Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

telefon: 52/557-300 fax: 52/557-302 

e mail: polgmhiv@hajduszob.hu 

______________________________________________ 

Ügyiratszám: 9677-1/2015.    

K I V O N A T 

80/2015. (V.13.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága a 2015. 

május 13 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés használati melegvíz központi előállításához szükséges beruházásokról. 
Előadó: vezérigazgató 

2. Előterjesztés nemzetközi várostervezési gyakorlat helyszíneinek meghatározásáról. 
Előadó: jegyző 

3. Előterjesztés a hajdúszoboszlói 3927/145 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

4. Előterjesztés szökőkutak felújításáról. 
Előadó: főmérnök 

5. Előterjesztés szabadtéri felnőtt fitnesz park létesítésével kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 

6. Előterjesztés játszóterek felújításával kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 

7. Tájékoztatás a rágcsálók elszaporodásával kapcsolatos interpellációra adott válasz bizottsági 
kivizsgálásához. 
Előadó: főmérnök 

Képviselő – testületi napirendben nem szereplő, csak VMB - i anyag: 

8. Előterjesztés a Pikaant-Friss Kávé Bt közterület – használati kérelmével kapcsolatosan 
Előadó: főmérnök 

9. Előterjesztés Manna Lavanda Kft. közterület – használati kérelmével kapcsolatosan 
Előadó: főmérnök 

10. Előterjesztés Damjanich utca kétirányúsításával kapcsolatosan 
Előadó: főmérnök 

mailto:polgmhiv@hajduszob.hu
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11. Előterjesztés Emlékezés tere forgalmi rendjének változásával kapcsolatosan 
Előadó: főmérnök 

12. Előterjesztés Fürdőhely tájékoztató táblák elhelyezésével kapcsolatosan 
Előadó: főmérnök 

13. Előterjesztés Kemping utcán várakozási tilalom elrendelésével kapcsolatosan 
Előadó: főmérnök 

14. Előterjesztés Invitel rendezvény közterület – használati kérelméről 
Előadó: főmérnök 

15. Előterjesztés reklámtáblák közterületen történő kihelyezésével kapcsolatosan 
Előadó: főmérnök 

16. Happy Gold Train Kft kérelme  
Előadó: elnök 

17. Előterjesztés Mozicsarnoknál lévő rakodóhely időkorlátjának módosításáról 
Előadó: főmérnök 

18. Előterjesztés mozgó árusításról 
Előadó: főmérnök 

19. Előterejsztés Spirit Pálinkáz vendéglátó – ipari előkert létesítésével kapcsolatos kérelméről 
Előadó: főmérnök 

20. Előterjesztés homokkép készítés közterület – használati kérelméről 
Előadó: főmérnök 

21. Előterjesztés a Bocskai Söröző vendéglátó – ipari előkert kialakításával kapcsolatos 
kérelméről 
Előadó: főmérnök 

22. Bányász utca 38 – 40 szám alatti lakóközösség kérelme 

Előadó: II. számú körzet  képviselője 

23. Bejelentések, tájékoztatások 
 

Napirendek megtárgyalása: 

1. Előterjesztés használati melegvíz központi előállításához szükséges beruházásokról. 
 

81/2015. (V.13.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, támogatja, 

hogy a Képviselő testület hozzájáruljon a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt beruházásában a 

hajdúszoboszlói fűtőmű mellé 3 db egyenként 8 m3 – es melegvíz tartály elhelyezésére úgy, hogy a 

terület az illetéktelen bejutást megakadályozó kerítéssel legyen körbevéve. Hozzájárul tovább, hogy a 

mellékelt rajzon feltüntetett nyomvonalon használati melegvíz szállítására előre szigetelt műanyag 

vezeték kerüljön lefektetésre.  
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Határidő : 2015. október 31. 

Felelős  : vezérigazgató 

2. Tájékoztatás a rágcsálók elszaporodásával kapcsolatos interpellációra adott válasz 
bizottsági kivizsgálásához. 

82/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a rágcsálók 

elszaporodásával kapcsolatos kivizsgálásról szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, a kivizsgálás 

eredményéről tájékoztatja a képviselő-testületet soron következő ülésén. 

3. Előterjesztés nemzetközi várostervezési gyakorlat helyszíneinek meghatározásáról. 
 

83/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, támogatja, 

hogy a Képviselő testület hozzájáruljon ahhoz, a nemzetközi várostervezési gyakorlat (MEPS) 

keretében a Hajdúszoboszlóra érkező hallgatók részére a tanulmány elkészítésére az alábbi hat 

projekt helyszín megjelölésére, a következő feladatokkal:  

1. Szent István park – Debreceni útfélen lévő gyógyvízkút emlékművének szerves 
összekapcsolása, a Hőforrás utcai csomópont dekoratív kétsávos körforgalmi csomóponttal 
városkapuvá alakítása, Fürdő utca áttervezése (lovas kocsik, bringó-hintó, kisvonat részére 
megálló kialakítása, kerékpártárolók rendezése), Mátyás király sétány burkolatának 
átgondolása, zöldfelületeinek növelése, sétálóutca jellegű kialakítása. Gyalogos rendszer 
kidolgozása Mátyás király sétány – Pávai Vajna utca – Gábor Áron utca – Fürdő utca. Szent 
István park burkolatainak áttervezése, attrakciók, árusok helyeinek kialakítása, egységes 
szerkezet a Mátyás király sétánnyal. 

2. József Attila utca – Coop üzlet parkoló – Arany János utca – Mentőbejáró – Bessenyei utca – 
Jókai sor – Szilfákalja közlekedési kapcsolatainak felülvizsgálata, minél kevesebb úttorkolat 
kialakítása a Szilfákaljára. Lehetőség szerint a Jókai sor kétirányú úttá tétele. 

3. Közúti csomópontok átalakítása Hősök tere – Luther utca – Szilfákalja – Bethlen utca, Halasi 
Fekete Péter tér – Bethlen utca – Piac parkoló, Kossuth utca – Hősök tere – Gönczy Pál utca, 
Puskin utca – Hősök tere Rákóczi utca – Dózsa György út, lámpás csomópontok 
indokoltságának felülvizsgálata, eltolt csomópontok összehangolása, esetlegesen 
körforgalmú csomópontokká alakítása és ezek környezetre gyakorolt hatásainak elemzése. 
Kálvin tér élhetőbbé tétele, zöldfelületek, útburkolat, parkolóhelyek átgondolása, Ady Endre 
utcai kerékpárút összekötése a Hősök tere kerékpárúttal. 

4. Dózsa György út kerékpárút kialakíthatóságára javaslat kidolgozása a Rákóczi utca – Kabai 
útféli kerékpárút között, illetve a Tesco Áruházig. A Nádudvari út – Bajcsy-Zsilinszky utca – 
Dózsa György út csomópont szabályozottá tételére javaslat kidolgozása. 

5. Szép Ernő utcán tervezett műfüves sportpálya, illetve a Bánomkert térség feltárásának, 
megközelíthetőségnek kidolgozása a Debreceni útfél irányából. A Tessedik Sámuel utca 
melletti ~6 hektáros önkormányzati erdő parkerdővé, élhetővé alakítása.  

6. Tervezett városi körgyűrű szakaszonkénti felülvizsgálata, szükségességének, vagy 
elhagyásának indoklása. 

A képviselő-testület a program lebonyolításához 1.000.000.-Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetés 
tartalékából. 

Határidő : 2015. június 20. 



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

 

4 

Felelős  : Jegyző 

4. Előterjesztés a hajdúszoboszlói 3927/145 hrsz - ú ingatlannal kapcsolatosan. 
 

84/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, támogatja, 

hogy a Képviselő testület hozzájáruljon ahhoz, hogy a Rezeda utcán található 3927/145 hrsz-ú 40m2 

nagyságú ingatlant Kajári Ferenc és Kajári Ferencné bruttó 188.000,-Ft értéken, azaz 3.700,-Ft+ÁFA 

négyzetméterenkénti áron vásárolja meg Hajdúszoboszló Város Önkormányzatától.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

Határidő : azonnal 

Felelős  : polgármester 

5. Előterjesztés szökőkutak felújításáról 
85/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a Képviselő testület a köztéri szökőkutak felújítását fogadja el – prioritás 
sorrendben, a rendelkezésre álló költségvetési keret erejéig – az alábbiak szerint: 

a) Szilfákalja – József Attila utca kereszteződésben lévő szökőkút (kör plasztika): 
A plasztika jelenlegi elhelyezkedésének és kialakításának - medencetér - megtartása 
mellett, kiépül a vízforgatós rendszer, a szökőkút beüzemelésre kerül. A burkolatba 
épített térvilágítás kiépítésével egy interaktív szökőkút, új látványelem jön létre.  

 
b) Művelődési Központ előtti szökőkút: 

Megtartva a medencetér és a három kútfő eredeti állapotát, a medencetér peremén 20 cm – 
es műkőborítású padka kerül kiépítésre, így biztosítva lesz a térburkolat védelme a 
balesetveszély elkerülése. 
 

c) Fürdő utca – Mátyás király sétány kereszteződésében: 

A szökőkút funkció megszüntetése mellett, a meglévő medencetér részleges visszabontása 

után (szélső perem bontása) annak területét szükség szerint térkő burkolattal kell ellátni, 

megtartva Váradi Sándor művész alkotását. 

A Képviselő – testület a felújítási munkálatokkal a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt – 

t. bízza meg. 

Határidő : a., pont esetében 2015. június 15. A b és c pontok esetében 2015. július 15. 

Felelős  : jegyző, vezérigazgató 

6. Előterjesztés szabadtéri felnőtt fitnesz park létesítésével kapcsolatosan 
86/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa a Thököly Imre 
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Általános Iskola területén kialakításra kerülő szabadtéri felnőtt fitnesz parkban az alábbi elemek 

kihelyezését: 

1. láb és derék ízületekre /terpesz/ (mozgó alkatrészes) 
2. has és hátizom erősítés, valamint gerincízületre /has pad/ (fix alkatrészes) 
3. láb, boka, és csukó, valamint csípőizomzat erősítésére /séta-kézmozgatással/ (mozgó 

alkatrészes) 
4. csípő, derék, és hátizom erősítésére /ülő, vagy álló forgó/ (mozgó alkatrészes) 
5. alsó végtagok erősítésére /kerékpár/ (mozgó alkatrészes) 
6. kar, váll, hát, valamint hasizmok erősítésére /húzódzkodó/ (fix alkatrészes)  
7. külső- láb, csípő, hasizmok erősítésére /láblendítő/ (mozgó alkatrészes) 
8. váll, könyök, csukló erősítésre /kerékforgató/ (mozgó alkatrészes) 
9. izmok nyújtására szolgáló eszköz I. (mozgó alkatrészes) 
10.  izmok nyújtására szolgáló eszköz II. (mozgó alkatrészes) 
11. 2 db pad, 1 db hulladékgyűjtő edényzet, 1 db kerékpártároló (opcionális tétel) 

 
Támogatja továbbá, hogy a fitnesz park köré kerítés épüljön valamint térvilágítás (opcionális tétel) 

létesüljön az előterjesztésben foglaltak szerint. 

Határidő : 2015. augusztus 31. 

Felelős  :   Jegyző 

7. Előterjesztés játszóterek felújításával kapcsolatosan 
 

87/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa, hogy a köztéri 

játszóterek felújítása során az alábbi eszközök kerüljenek beszerzésre: 

Bartók telepi játszótér: 6 – 14 éves korosztály részére 

1 db kétállásos hinta (lap+bébi hintával felszerelve), 1 db csúszda, 1 db négyszögletű mászóka 
1 db mérleghinta (kétállásos), 1 db tájékoztató tábla a játékok használatára vonatkozóan és 
házirend, 1 db hulladékgyűjtő és 1 db pad (opcionális tétel), 1 db térvilágítás (opcionális tétel), 1 
db kosár palánk felújítása vagy cseréje  
 

Rákóczi utca 116.sz. előtt: 3 és 6 éves korosztály részére 

2 db kétállásos hinta (lap hintával felszerelve), 1 db kétállásos hinta (bébi hintával felszerelve), 
1 db fészekhinta, 1 db játszóvár (3 tornyos), 1 db mászókás csúszda hálóval, 1 db háromszög 
mászóka, 1 db hatszögletű mászóka, 1 db kétrugós egyensúlyozó, 4 db rugós játék, 1 db 
„pollyball”, 1 db billenő korong, 1 db korong lépegető, 1 db egyensúlyozó híd, 1 db tájékoztató 
tábla a játékok használatára vonatkozóan és házirend, 2 db hulladékgyűjtő és 2 db pad 
(opcionális tétel), 2 db térvilágítás (opcionális tétel) 
 

Galgócz sori játszótér: 6 – 14 éves korosztály részére 

1 db kétállásos hinta (lap+bébi hintával felszerelve), 1 db kombinált vár csúszdával, 1 db 
hatszögletű mászóka, 1 db tájékoztató tábla a játékok használatára vonatkozóan és házirend,   
1 db hulladékgyűjtő és 2 db pad (opcionális tétel), 1db térvilágítás (opcionális tétel) 
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Határidő  : 2015.július 31. 
Felelős  : Jegyző 

8. Előterjesztés a Pikaant - Friss Kávé Bt közterület – használati kérelmével kapcsolatosan 
88/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a 

Pikaant-Friss Kávé Bt. kérelmét, és a Szent István park 2. sz. ideiglenes árusítóhelyen végezhető 

tevékenységi kört - kávépörkölés, tea-, kávé árusítása, előrecsomagolt tea és kávé árusítása - kibővíti 

az alábbi tevékenységekkel:  

hot- dog, hamburger, sült kolbász, sült krumpli, minifánk, grillezett termékek, üdítők, hókristály, 

chipsek, olajos magvak. 

Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

Kállai István/VMB elnök:  5 perc technikai szünetet rendel el: 1155 – kor. 

SZ Ü N E T 

12.00 – kor folytatódik az ülés: 

9. Előterjesztés Manna Lavanda Kft. közterület – használati kérelmével kapcsolatosan 
89/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a 

Manna - Lavanda Kft. kérelmét, miszerint a Szent István parkban az ivókút mellett kézműves 

fagylaltot és palackozott üdítőitalt értékesítsen az előterjesztés mellékleteként szereplő pavilonból 

2015. évben. A tevékenység végzéséhez a Szent István parkban, a kézműves árusító helyek mellett új 

árusító helyet jelöl ki a bizottság a burkolattal ellátott részen. 

Az önkormányzat a tevékenység végzéséhez elosztó szekrényenként (melyre több árus csatlakozik) 

max. 10 A elektromos teljesítményt biztosít.  

Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

10. Előterjesztés Damjanich utca kétirányúsításával kapcsolatosan 
 

90/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága –támogatja a 

Damjanich utca Pávai Vajna utca - Fürdő utca közötti szakaszának kétirányúsítását a párhuzamos 

parkolóhelyek egyidejű megszüntetésével.  
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Továbbá támogatja a Damjanich utca páros oldalában „Várakozni Tilos”, a páratlan oldalában 

„Megállni Tilos” tábla kihelyezését, valamint a Pávai Vajna utca páros oldalában „Várakozni Tilos”, 

páratlan oldalában „Megállni Tilos” tábla kihelyezését.  

Határidő : 2015. május 30. 

Felelős  :   Jegyző 

11. Előterjesztés Emlékezés tere forgalmi rendjének változásával kapcsolatosan 
91/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja az 

Emlékezés terén a két merőleges parkolósor közötti szakaszon megállási tilalom elrendelését 12 

méter hosszon. 

Határidő : 2015. május 20. 

Felelős  : Jegyző 

12. Előterjesztés Fürdőhely tájékoztató táblák elhelyezésével kapcsolatosan 
92/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja az 

alábbi helyszíneken „Fürdőhely” tájékoztató tábla és alatta „HUNGAROSPA” kiegészítő tábla 

kihelyezését, amennyiben a Magyar Közút NZrt. a táblák kihelyezéséhez közútkezelői és tulajdonosi 

hozzájárulását megadja: 

➢ A Szováti úton a vasúti átjáró és a Déli sor csomópont között javasoljuk elhelyezni jobbra 
mutató nyíllal. 

➢ A Déli soron a Rákóczi utca útkereszteződés előtt balra mutató nyíllal. 
➢ A Rákóczi utcán a Hőforrás utca torkolat előtt jobbra mutató nyíllal. 

A kihelyezendő táblák és a tervezés költségét a 2015. évi városi költségvetés városüzemeltetési 

táblázat belterületi útfenntartási kerete terhére biztosítja. 

Határidő : 2015. július 1. 

Felelős  : Jegyző 

13. Előterjesztés Kemping utcán várakozási tilalom elrendelésével kapcsolatosan 
93/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága nem támogatja 

a Kemping utca Sport utca torkolat és a Hajdú Kemping bejárata közötti szakaszán várakozási tilalom 

elrendelését, melyet az útpadka területére is kiterjeszt. 

Határidő : -  

Felelős  : Jegyző 

14. Előterjesztés Invitel rendezvény közterület – használati kérelméről 
94/2015. (V.13.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja az 

Invitel 2015. május 26-án történő rendezvényének megtartásához kapcsolódó közterület-használati 

kérelmet, mely a Hősök terén az Invitel üzlet előtti téren (parkolók kizárása nélkül) kerül megtartásra.  

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 

15. Előterjesztés reklámtáblák közterületen történő kihelyezésével kapcsolatosan 
95/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a 

1. Hamvas utcán a Nádudvari út torkolat közelében 
2. Nyugati soron a Kabai útfél torkolat előtt  
3. Orgona utca útburkolat és a Debreceni útfél útburkolat közötti zöldsávban 
4. Csanády téren a víztoronnyal szemben lévő zöldterületen 

1-1db 2 m x 1 m 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.  

Kérelmező köteles a közterület használatára vonatkozóan a hatósági szerződést megkötni, a 

használati díjat maradéktalanul megfizetni. 

Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

16. Happy Gold Train Kft kérelme 
96/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a 

Happy Gold Train Kft kérelmét, mely szerint 2015 évben fix menetrend szerint kisvonatot 

üzemeltethet, melynek indulási helye a Bográcstanya előtti zúzottköves parkoló.  

Határidő : folyamatos 

Felelős  : Jegyző 

97/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a Bringó hintó 

részére lehetséges megállóhelyként  kijelöli a Bográcstanya előtti zúzottköves parkolót. 

17. Előterjesztés Mozicsarnoknál lévő rakodóhely időkorlátjának módosításáról 
97/2015. (V.13.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a 

Mozicsarnoknál kijelölt rakodóhelyek időkorlátjának módosítását 8.00-13.00 és 16.00-20.00 órás 

időintervallumokra a kiegészítő tábla cseréjével. A kiegészítő tábla kihelyezésének költségét a 2015. 

évi városi költségvetés városüzemeltetési táblázat belterületi útfenntartási kerete terhére biztosítja. 

Határidő : 2015. május 20. 

Felelős  : Jegyző 

18. Előterjesztés mozgó árusításról 
98/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a 

város területén mozgó háromkerekű segédmotornak számító 3,0 x 1,5 méter méretű járműből natúr 

burgonya chips árusítását határozatlan időre, a bizottság eltérő döntéséig. Kérelmező köteles a 

közterület használatára vonatkozóan hatósági szerződést kötni, a használati díjat maradéktalanul 

megfizetni. 

Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

19. Előterejsztés Spirit Pálinkáz vendéglátó – ipari előkert létesítésével kapcsolatos kérelméről 
99/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága – a bizottság 

eltérő döntéséig - támogatja a Komáromi Invest Kft. közterület-használatra vonatkozó kérelmét, mely 

a Szilfákalja 49. sz. előtti közterületre /buszöböl és a gyalogátkelőhely közötti zöldterületet jelöli/ 

vonatkozó előkert kialakítására irányul. A gyalogos láthatóság (látómező biztosítása), illetve baleset- 

és életveszély elkerülése érdekében a 2-1.201. sz. útügyi műszaki előírás 4.8.4 pontja alapján a 

gyalogos átkelő helynél az út szélétől számított 1 m-es sávon belül kilátást zavaró 

építmény/berendezés nem helyezhető el. 

Kérelmező köteles a közterület használatára vonatkozóan szerződést kötni, a használati díjat 

maradéktalanul megfizetni. 

Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

20. Előterjesztés homokkép készítés közterület – használati kérelméről 
100/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a közterület 

ideiglenes használatával kapcsolatosan beérkezett kérelem alapján az alábbi döntést hozza 2015. 

évre vonatkozóan: A Bizottság támogatja, hogy a Szent István parkban az előterjesztés mellékletét 

képező térképen 4. sorszámmal jelölt helyen a Hajdú Színek Kft. homokkép készítése és árusítása 

tevékenység céljára a közterületet igénybe vegye.  A tevékenység végzése során a barna vagy bézs 

szín árnyalatait használhatja. 
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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 

21. Előterjesztés a Bocskai Söröző vendéglátó – ipari előkert kialakításával kapcsolatos kérelméről 
101/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága – a bizottság 

eltérő döntéséig, határozatlan időtartamra - támogatja a Tóthné Fazekas Julianna egyéni vállalkozó 

(4200 Hajdúszoboszló, Radó u. 4.) közterület-használattal kapcsolatos kérelmét, a Hősök terén, a 

Bocskai söröző előtt 25 m2-es vendéglátó-ipari előkert kialakítását.  A kérelmező köteles a közterület-

használatára vonatkozóan a szükséges engedélyeket beszerezni, valamint az igényelt terület 

használatára vonatkozóan hatósági szerződést kötni, és az 5/2009. (II. 26.) sz. Önkormányzati 

rendelet szerinti díjat megfizetni. Kérelmező köteles továbbá eltérő döntés esetén a közterületet az 

eredeti állapotára helyreállítani. 

Határidő : - 

Felelős  :   Jegyző 

22. Bányász utca 38 – 40 szám alatti lakóközösség kérelme 

102/2015. (V.13.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági támogatja, hogy a Bányász 

utca 38 – 40 szám előtti lakóházak elé kirakott Behajtani Tilos táblát egészítsék ki a „kivéve 

célforgalom” táblával.  

Határidő :  -  

Felelős  : jegyző 

 

K.m.f. 

    Orosz János sk                                    Kállai István sk 

              bizottság alelnöke                             bizottság elnöke 
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