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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: 9451-1/2016.  

 

K I V O N A T 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Kovács Károly, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta:  

48/2016. (V.11.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 

2016. május 11- ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

Napirendi pontok: 

1) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. alapszabályának 
módosításáról. (2.sz. képviselőtestületi napirend) 
Előadó: vezérigazgató 

2) Előterjesztés Hajdúszoboszló város új településrendezési eszközök véleményezési 
szakaszának lezárásáról. (3.sz. képviselőtestületi napirend) 
Előadó: városi főépítész  

3) Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a 7779 hrsz-ú ingatlan gázellátásához. (7.sz. 
képviselőtestületi napirend) 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő  

4) Előterjesztés Tigáz Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlásáról. (8.sz. 
képviselőtestületi napirend) 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő  

5) Előterjesztés hulladékgazdálkodási rendelet módosításával kapcsolatosan. (9.sz. 
képviselőtestületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

6) Előterjesztés közterületek felújítási keretének felhasználásáról. (10.sz. 
képviselőtestületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

7) Előterjesztés közvetlen „nemzetközi” forrásokra alapozott pályázati lehetőségek 
testvér (partner)városi egyeztetéséről. (12.sz. képviselőtestületi napirend) 
Előadó: aljegyző 

Képviselő – testületi napirendben nem szereplő, csak VMB - i anyag: 
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8) Előterjesztés közterületi parkolóhelyek megváltásáról 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

9) Előterjesztés Hősök tere 21. mellett parkoló rakodóhely céljára történő kijelöléséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

10) Előterjesztés vendéglátó ipari előkert kialakításával kapcsolatosan 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

11) Előterjesztés közterület használattal kapcsolatos kérelemről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

12) Előterjesztés Jókai soron vendéglátó ipari előkert kialakításával kapcsolatos 
kérelemről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

13) Előterjesztés köztéri padok típusáról 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

14) Arany János utcai lakosok kérelme súlykorlátozó táblák kihelyezésével kapcsolatosan 
Előadó: körzet képviselője 
 

15) Bem utca lakosainak kérelme 3 db fekvőrendőr elhelyezésével kapcsolatosan 
Előadó: körzet képviselője 
 

16) Bejelentések, tájékoztatások 
 

Napirendi pontok megtárgyalása: 

1) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. alapszabályának 
módosításáról  

 
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Kovács Károly, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta:  

49/2016. (V.11.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Alapszabályát a következőképpen 

módosítsa: 

1. /Az alapszabály VII. 7. pontjának 4. mondata „ szavazat egyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt” törlésre kerül 
 
2. Az alapszabály VII. 7. pontja az alábbiak szerint módosul:  

„7./ A felügyelő bizottság elnökét - a jelenlévők szótöbbségével - maga választja meg 

tagjai közül. Határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Határozatait a jelenlévők 

szótöbbségével hozza. Üléseit az elnök hívja össze. Az összehívást egy tag - a cél és az ok 

megjelölésével - az elnöktől bármikor kérheti. Ha a kérésnek az elnök 8 napon belül nem 
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tesz eleget, az ülés összehívására bármelyik tag jogosult. Ügyrendjét az alapító hagyja 

jóvá.” 

2./ Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási 

Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. március 17. és 2016. május hó 01-

jei egységes szerkezetű alapszabályt elfogadja, és felhatalmazza dr. Sóvágó László 

polgármestert az alapszabály aláírására.  

Határidő : 2016.05.12. 

Felelős  : elnök 

2) Előterjesztés Hajdúszoboszló város új településrendezési eszközök véleményezési 
szakaszának lezárásáról  

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Kovács Károly, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az egész városra vonatkozóan az érvényben 

lévő építménymagasság 4,5 méter helyett 6,5 méterre emelkedjen.   

50/2016. (V.11.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa 

az egész városra vonatkozó építménymagasság 4,5 méterről 6,5 méterre történő 

megemelését. 

Határidő : 2016.04.14. 

Felelős  : elnök 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Kovács Károly, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta:  

51/2016. (V.11.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa  

a) Az új településrendezési eszközök véleményezési eljárásának lezárását. 

b) A beérkezett észrevételekre adott tervezői válaszok elfogadását. 

Határidő : 2016.04.14. 

Felelős  : elnök 

3) Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a 7779 hrsz-ú ingatlan gázellátásához 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Kovács Károly, Kanizsay Béla) 
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ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta:  

52/2016. (V.11.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogassa: 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Hajdúszoboszló 7682/86 hrsz-ú, a 7781 hrsz-ú és a 7779 hrsz-ú ingatlanok 
tulajdonosa, előzetes tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az érintett 
ingatlanokon a gázelosztó vezeték megépítése megvalósulhasson. 

2. A Képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a Tigáz-dso Kft. a 7682/86 hrsz-ú 
kivett beépítetlen terület és a 7781 hrsz-ú kivett árok vonatkozásában, a vezeték 
biztonsági övezetére kiterjedő vezetékjog alapításához, és a földhivatali 
nyilvántartásba való bejegyzéséhez. 

Az előzetes tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a szükséges 

szakhatósági és más engedélyek beszerzésétől és az azokban foglaltak betartása alól.  

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges iratok aláírására. 

Határidő : 2016.04.14. 

Felelős  : elnök 

4) Előterjesztés Tigáz Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlásáról 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Kovács Károly, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta:  

53/2016. (V.11.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a 

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t, hogy a Debreceni útfélen található 

3339 hrsz-ú ingatlan teljes területére, valamint a Hőforrás utcán található 3926 hrsz-ú 

sportpálya megvásárlására vételi ajánlatot nyújtson be a Tigáz Zrt. részére, a két 

ingatlanra összesen 45 millió Ft+Áfa összegben. 

Határidő : 2016.04.14. 

Felelős  : elnök 

5) Előterjesztés hulladékgazdálkodási rendelet módosításával kapcsolatosan 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Kovács Károly, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta:  
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54/2016. (V.11.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jogszabályváltozásból eredő 

módosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés 2.sz. 

módosításának aláírására.  

Határidő : 2016.04.14. 

Felelős  : elnök 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Kovács Károly, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendelet tervezetet és az alábbi határozatot 

hozta:  

55/2016. (V.11.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
___/2016. (  .   .) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékról szóló 7/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.évi 

CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva - 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, 

Egészségügyi, Szociális Bizottságának véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

A települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

R.) teljes szövegében az „ingatlantulajdonos” szövegrész „ingatlanhasználó” szövegrészre 

módosul. 

2. § 

A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az Önkormányzat fenti célok érdekében a jelen rendeletben foglaltak szerint a települési 

szilárd hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékgazdálkodási 

közfeladat ellátás keretében közszolgáltatást (továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és 

tart fenn.” 

3. § 

A R.  5. § (4) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„Hajdúszoboszló város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

keretében teljesítésre kizárólagosan jogosult a Hajdúszoboszló Városgazdálkodási Nonprofit 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.), amely 

közszolgáltatónak (továbbiakban: Közszolgáltató) minősül.” 

4. § 

(1) A R.  6. § első mondatában a „hulladékgazdálkodási” szövegrész hatályát veszti. 

(2) A R. 6. § b.) pontjában a „szolgáltató” szövegrészek helyébe „közszolgáltató” szövegrészek 

kerülnek, és a „közszolgáltató finanszírozása” szövegrész hatályát veszti. 

(3) A R. 6. § d.) pontja hatályát veszti. 

5. § 

(1) A R. 7. § a.) és b.) pontjai a mondatok végén kiegészülnek az „ártalmatlanításra történő 

átadására” szövegrésszel. 

(2) A R. 7. § f.) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 

„háztartásokban keletkező veszélyes hulladék átvételére és átmeneti elhelyezésére a 
hulladékudvarban, ártalmatlanításra történő átadására.” 

6. § 

(1) A R.  8. § (1) bekezdés d.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„háztartásokban keletkező veszélyes hulladék átvétele és átmeneti elhelyezése a hulladékudvarban, 
ártalmatlanításra történő átadása; komplex hulladékgazdálkodási telep üzemeltetése.” 
(2) A R. 8. § (3) bekezdésében a „,valamint költségelszámolást” szövegrész hatályát veszti. 

 

7. § 

(1) A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére, az 

ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék elkülönített gyűjtésére, a Közszolgáltatónak 

történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szerv) részére 

történő megfizetésére.” 

(2) A R. 9. § (3) bekezdésében a „jelen rendeletben foglaltak szerint” szövegrész helyébe „a 

Koordináló szerv részére” szövegrész kerül. 

8. § 

A R.  14. §-a hatályát veszti címével együtt. 

9. § 

A R. 15. § címe az „Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség” címről „Nyilvántartási 

kötelezettség” címre módosul. 
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10. § 

A R. 18. § (3) bekezdés utolsó mondatában „a díjat ennek megfelelően kiszámlázni.” szövegrész 

helyébe „a Koordináló szerv felé az adatszolgáltatást ennek megfelelően teljesíteni.” szövegrész 

kerül. 

11. § 

A R. 19. § (2) bekezdés utolsó mondata a „megfizetni” szövegrész előtt kiegészül „a Koordináló 

szerv részére” szövegrésszel. 

12. § 

A R. 25. § (2) bekezdésében az „az” névelő az „általa” kifejezés mögül az elé kerül. 

13. § 

(1) A R. 32. § (1) bekezdése „a Koordináló szerv részére, a vonatkozó jogszabályban 

meghatározott gyakorisággal és határidővel.” szövegrésszel egészül ki. 

(2) A R. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az ingatlanhasználó személyének változása esetén a közszolgáltatási díjat a vonatkozó 

jogszabályban meghatározott, adott negyedév utolsó napjáig a korábbi ingatlanhasználónak, míg 

a következő negyedévi díjat már az új ingatlanhasználónak kell megfizetni.”  

14. § 

(1) A R. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a vonatkozó jogszabályban meghatározott 

gyakorisággal és határidőben köteles megfizetni a Koordináló szerv által kiállított számla 

alapján.” 

(2) A R. 34. § (3) bekezdése hatályon kívül kerül. 

15. § 
 
(1) A R. 35. §-ának címe „Kedvezmények és szüneteltetés” címről „Szüneteltetés” címre 
módosul. 
 
(2) A R. 35. § (4) bekezdése a „megfizetni” szövegrész előtt „a Koordináló szerv részére” 
szövegrésszel egészül ki.  
(3) A R. 35. § (6) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a szüneteltetés kezdő 

időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést visszavonja, melyről tájékoztatja a Koordináló 

szervezet adatszolgáltatása keretében, aki a közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázza.” 

Záró rendelkezések 

16. § 
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Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. április 1-jétől kell 

alkalmazni.  

  Dr. Sóvágó László     Dr. Vincze Ferenc 

       polgármester              jegyző  

6) Előterjesztés közterületek felújítási keretének felhasználásáról 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Kovács Károly, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát és az alábbi 

határozatot hozta:  

56/2016. (V.11.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa 

a 2016. évi városi költségvetésben a közterületek felújítása (járda) pénzügyi keret 

terhére az előterjesztéshez mellékelten csatolt, körzetenkénti kimutatásban szereplő 

felújítási munkálatok elvégzését az előterjesztésben szereplő, 1, 2, 3, 5, 6, és 7, körzeteket 

érintő átcsoportosításokat követően. 

A közterületek felújítására (járda) beérkezett kivitelezői ajánlatok ismeretében 

felhatalmazza a Polgármestert a költségek szükség szerinti átcsoportosítására és az 

esetleges műszaki tartalom csökkentésre. 

Utasítja a Jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a 

polgármestert a szerződések aláírására. 

Határidő : 2016.04.14. 

Felelős  : elnök 

7) Előterjesztés közvetlen „nemzetközi” forrásokra alapozott pályázati lehetőségek 

testvér (partner)városi egyeztetéséről 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Kovács Károly, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát és az alábbi 

határozatot hozta:  

57/2016. (V.11.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

tudomásul vegye a közvetlen „nemzetközi” forrásokra alapozott pályázati lehetőségek 

testvér (partner)városi egyeztetéséről szóló tájékoztatót. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vezetésével a testvér (partner) városok közötti 
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stratégiai együttműködés és a „visegrádi” sör- és gasztrofesztivál Hajdúszoboszlón 

történő megrendezése tárgyában folytatódjon a további egyeztetés, pályázati előkészítés. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 

előterjesztésben foglaltak szerint Késmárk (Kezmarok), Lanskroun és Dzierzionow 

projektötleteit. 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a projekt(ek) részletes tartalmáról a 

projektfejlesztési szakasz során adjon tájékoztatást a Képviselő-testület részére, illetve 

terjessze elő a Képviselő-testületi döntést igénylő kérdéseket. 

Határidő : 2016.04.14. 

Felelős  : elnök 

8) Előterjesztés közterületi parkolóhelyek megváltásáról 
 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Kovács Károly, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát és az alábbi 

határozatot hozta:  

58/2016. (V.11.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja a Bethlen utca 20. sz. ingatlan 300 méteres körzetén belül 4 db közterületi 

parkolóhely megváltását és az ingatlan előtt 6 állásos kerékpártároló elhelyezését. 

Felkéri a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t a parkolóhelyek 

megváltására vonatkozó szerződés elkészítésére, megkötésére. 

Határidő : 2016. július 01. 

Felelős  :Jegyző, VGN Zrt. - vezérigazgató 

9) Előterjesztés Hősök tere 21. mellett parkoló rakodóhely céljára történő 
kijelöléséről 

 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Kovács Károly, Kanizsay Béla) 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát és az alábbi 

határozatot hozta:  

59/2016. (V.11.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja a Hősök tere 21. sz. társasház Diego üzlete melletti széles beton járdaburkolat 
kijelölését áruszállítás, rakodás céljára, az üzlet nyitvatartási ideje alatt munkanap 7.00 – 
11.00 óra illetve 14.00- 18.00 óra között, és szombaton 07.00 – 14.00 óra között. A 
forgalomi rend kialakításához a meglévő várakozni tilos jelzőtábla alatt H-058 és H-015 
kiegészítő táblák elhelyezése szükséges.  
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A táblák kihelyezésének költsége a 2016. évi városi költségvetés útfenntartási kerete 

terhére biztosított. 

Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

10) Előterjesztés vendéglátó ipari előkert kialakításával kapcsolatosan 
 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 0 igen 7 nem szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Kovács Károly, Kanizsay Béla), 

tartózkodás nélkül elutasította az előterjesztés határozati javaslatát és az alábbi határozatot 

hozta:  

60/2016. (V.11.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, 

nem támogatja a Makhoul Family Kft. (4032 Debrecen, Böszörményi út 112.) közterület-

használattal kapcsolatos kérelmét, miszerint a Fürdő utca – Mátyás Király sétány 

kereszteződésében (helyszínrajz szerint) 8 m2-en vendéglátó-ipari előkertet alakítson ki.   

Határidő : - 

Felelős  :  Jegyző 

11) Előterjesztés közterület használattal kapcsolatos kérelemről 
 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Kovács Károly, Kanizsay Béla), 0 

nem és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát és az alábbi 

határozatot hozta:  

61/2016. (V.11.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja a Hajdúszoboszlói Rhinoceros AFSE (4200 Hajdúszoboszló, Bethlen u. 23. 

fsz/1.) közterület-használattal kapcsolatos kérelmét, miszerint a Sportház főbejárata 

előtti területen (parkolóban) 2016. május 28-án, kb. 3-5 m2-en hot dog árusításhoz 

hozzájárul.   

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 

12) Előterjesztés Jókai soron vendéglátó ipari előkert kialakításával kapcsolatos 
kérelemről 

 



11 

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

 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Kovács Károly, Kanizsay Béla), 0 

nem és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát és az alábbi 

határozatot hozta:  

62/2016. (V.11.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága – a 

bizottság eltérő döntéséig, határozatlan időtartamra - támogatja Majosházi István egyéni 

vállalkozó (2428 Kisapostag, Panoráma u. 5.) közterület-használattal kapcsolatos 

kérelmét, miszerint a Jókai soron a 8. sz. pavilon előtti és mögötti területen összesen 22 

m2-es (helyszínrajz szerint) vendéglátó-ipari előkertet kialakíthasson.   

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 

13) Előterjesztés köztéri padok típusáról 
A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 5 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Máté Lajos, Kovács Károly), 0 nem és 2 tartózkodással (Harsányi 

István, Kanizsay Béla) elfogadta az előterjesztés határozati javaslatát és az alábbi határozatot 

hozta:  

63/2016. (V.11.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy a 2016-os évben a CP 185 típusú (a Szerelmesek – terén ill. a Kovács Máté 

Művelődési Központ és Könyvtár előtti téren lévőkhöz hasonló színben) padok 

kerüljenek beszerzésre/kihelyezésre a rendelkezésre álló bruttó 2.9 Mft keretösszegből.   

Az utcabútorok beszerzésével, telepítésével a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t bízza 

meg. 

Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

14) Arany János utcai lakosok kérelme súlykorlátozó táblák kihelyezésével 
kapcsolatosan 

 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

Csongor, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Máté Lajos, Kovács Károly, Kanizsay Béla), 0 

nem és tartózkodás nélkül elfogadta a lakossági kérelmet és az alábbi határozatot hozta:  

64/2016. (V.11.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy a Hajdúszoboszló, Arany János utca teljes szakaszán „Súlykorlátozás 3,5 
t” tábla kihelyezésre kerüljön.  
 

Határidő : - 

Felelős  :  Jegyző  

15) Bem utca lakosainak kérelme 3 db fekvőrendőr elhelyezésével kapcsolatosan 
 

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 0 igen 6 nem szavazattal (Orosz János, Németi Attila 

Sándor, Máté Lajos, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla), és 1 tartózkodással (Marosi 

György Csongor) elutasította a lakossági kérelmet és az alábbi határozatot hozta:  

65/2016. (V.11.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

nem támogatja a Bem utcára 3 db fekvőrendőr kihelyezését. 

Határidő : - 

Felelős  :  Jegyző  

A VMB (döntéshozatalban 7 fő vesz részt) 7 igen (Orosz János, Marosi György Csongor, Németi 

Attila Sándor, Máté Lajos, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla), tartózkodás nélkül 

elutasította a lakossági kérelmet és az alábbi határozatot hozta:  

66/2016. (V.11.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy a Hajdúszoboszló, Bem utca és a Semmelweis utca teljes szakaszán 30 

km/h sebességcsökkentő táblát és 3,5 t súlykorlátozás – kivéve célforgalom - tábla 

kihelyezésre kerüljön. 

Határidő : - 

Felelős  :  Jegyző  

k.m.f. 

Marosi György Csongor sk.       Orosz János sk. 

VMB tag         VMB elnök 

E jegyzőkönyv hiteléül: 

Molnár Edit 

jegyzőkönyv vezető 

Hajdúszoboszló, 2016.május 11. 
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