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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: 10855-1/2016.  

K I V O N A T 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi napirendi pontokat és a 

következő határozatot hozta: 

69/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 

2016. június 08 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

Napirendi pontok: 

1) Előterjesztés aktuális pályázatokról (9.sz. képviselő testületi napirend) 
Előadó: jegyző 

2) Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiírt 
pályázati felhívással kapcsolatosan (12.sz. képviselő testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

3) Előterjesztés a környezetvédelmi program kiegészítésével kapcsolatosan (13.sz. képviselő 
testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

4) Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről (14. sz. képviselő 
testületi napirend) 
Előadó: igazgatási irodavezető 

5) Előterjesztés kivizsgálásra uszadékfogó rács elhelyezésével kapcsolatosan (20.sz. képviselő 
testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

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

6) Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2016.I.negyedévi 
működéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

7) Előterjesztés Joker Tabak Bt. fix reklámtábla kihelyezésével kapcsolatban 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
8) Előterjesztés reklámtábla közterületen történő kihelyezésével kapcsolatosan 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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9) Előterjesztés Arany János utca forgalmi rend módosításáról 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
10) Előterjesztés a Fogthüy utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
11) Előterjesztés a Kadosa Pál utcán sebességcsökkentő borda megszüntetéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
12) Coop Party” kérelem az Olimpia jegyében 

Előadó: kérelmező 
 
13) Benton LGP.Kft közterület – használati engedély iránti kérelme 

Előadó: kérelmező 
 
14) Előterjesztés énekes, táncos produkciók közterület – használatáról 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

15) Bejelentések, tájékoztatások 
 

Napirendi pontok megtárgyalása: 

1) Előterjesztés aktuális pályázatokról  
 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

70/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő aktuális pályázatok benyújtásával az alábbiak szerint 
egyetértsen. A hozzájuk szükséges saját forrást éves költségvetéseinek pályázati 
céltartalékaiból biztosítja - jelenleg a következő keretösszegeket (a már biztosított 
előirányzatok beszámításával): 
 
- „TOP – 2.1.2 – 15 – Zöld város kialakítása” felhívásra „[H]ősök terein – Kálvin tér és 
környezetének megújítása” címmel legfeljebb 65.000.000 forintot; 
 
- „GINOP – 7.1.3 – 2015 –Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” felhívásra 
„Hajdúszoboszló gyógyparkjának megújítása” címmel legfeljebb 400.000.000 forintot. 
 

- „TOP –3.2.1–15 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” felhívásra 
az „Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda energiatudatos korszerűsítése” címmel, 
 

- „TOP–3.2.2–15 –Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex 
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fejlesztési programok keretében” felhívásra „Napelem mintaprojekt Hajdúszoboszlón a 
fenntartható működésért” címmel, 
 

- „KEHOP – 5.4.1. – Szemléletformálási programokra „Töltődjünk fel energiával!” 

címmel, valamint a 

 

- „TOP – 3.1.1 – 15 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés felhívásra a két 

projekt. 

 

- A testület tudomásul veszi az „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal 

Hajdú-Bihar megyében” program keretében benyújtott pályázat hajdúszoboszlói 

tartalmát.   

Utasítja a jegyzőt a jelzett pályázatok további előkészítésére és határidőben benyújtására, 
amelyről a következő ülésen tájékoztatást kér, a projekt költségvetésére is kiterjedően.  
 
Határidő : 2016. június 09. 
Felelős  : elnök 
 

2) Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok 
részére kiírt pályázati felhívással kapcsolatosan  

 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

71/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa 

pályázat benyújtását az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok 

számára kiírt fejlesztési támogatás elnyerése érdekében.  

A lakosság szám alapján megpályázható legfeljebb 200 M Ft összegű támogatási forrásból 

útburkolat felújítási munkálatokat támogat elvégezni - szükség szerinti csapadékvíz 

elvezetéssel – az alábbi helyszíneken: 

- Luther utca útburkolat felújítás és leállósáv építése csapadékvíz elvezetéssel 
együtt; 

- Major utca „belső kör” lakótelepi út (Kölcsey utca 1-7.sz és a Major utca 2-24. sz. 
között) parkolóval együtt; 

- Keleti utca (Árpád és Kossuth utca közötti szakaszon) 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a megvalósítást az alábbi költségekkel tervezi: 

- Luther utca  és leállósáv                                           138.176.480,-Ft 
- Major utca 2-24. sz. és  

Kölcsey utca 1-7.sz. lakótelepi út és parkoló         83.006.094,-Ft 

- Keleti utca (Árpád és Kossuth u. között)               26.554.415,-Ft 
Kivitelezési tervezett költségek:                            247.736.989,-Ft 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy: 

- amennyiben a tervezői költségbecslés alapján a beruházási összköltség 
meghaladja az önkormányzatot megillető támogatás összegét, akkor a támogatást 
meghaladó költségeket az önkormányzat saját forrásból biztosítja; 

- a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljes körűek, valósak és 
hitelesek; 

- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat 
céljainak megvalósítását meghiúsíthatja; 

- az önkormányzatnak a pályázat benyújtásakor köztartozása (adó-, járulék-, 
illeték- vagy vámtartozása) nincs; 

- a pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai 
vagy uniós forrás keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra 
támogatásban nem részesült; 

- megfelel az Áht. 50.§ (1) és (4) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek. 
A pályázathoz szükséges saját forrást a 2016. évi városi költségvetésben az alábbiak 

szerint biztosítja: 

19.801.880,-Ft összeget a 13. sz. melléklet (beruházások) 7/ÖK sor terhére, míg  

27.935.109,-Ft összeget az 1.sz. melléklet „tartalékok, pályázati céltartalék” keret terhére.   

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati dokumentáció és a 

szükséges nyilatkozatok aláírására. 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a pályázat határidőben történő benyújtására. 

Határidő : 2016. június 09. 

Felelős  : elnök   

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztés egyéb szolgáltatásokra 

vonatkozó részét és az alábbi határozatot hozta:  

72/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok számára kiírt fejlesztési 

támogatás elnyerése érdekében szükségessé váló egyéb szolgáltatások (közbeszerzési 

tanácsadó, műszaki ellenőr, közbeszerzés és hatósági engedélyezés eljárási díjak) 

megrendelése érdekében 5 MFt összegű forrást a 2016. évi városi költségvetés 1.sz. 

melléklet „tartalékok, pályázati céltartalék” keret terhére biztosítja.   

Határidő : 2016. június 09. 

Felelős  : elnök   

3) Előterjesztés a környezetvédelmi program kiegészítésével kapcsolatosan 
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A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

73/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

13/2016. (I.28.) KT. számú határozattal jóváhagyott, a 2015-2020. évekre vonatkozóan 

elkészült Környezetvédelmi Program előterjesztésben szereplő fejezeteinek kiegészítését 

támogassa.  

Határidő : 2016. június 09. 

Felelős  : elnök   

4) Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről  

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

74/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa 

3 db térfigyelő kamera kihelyezését - a város 2016-ös költségvetésében ezen feladatra 

biztosított keret terhére – az alábbi helyszíneken: 

- Rákóczi utcai játszótér 

- Arany János u. – Szilfákalja kereszteződés 

- Szilfákalja - Bányász u. közötti parkban újonnan épített kosárlabda-pálya 

Határidő : 2016. június 09. 

Felelős  : elnök   

5) Előterjesztés kivizsgálásra uszadékfogó rács elhelyezésével kapcsolatosan 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

75/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
tájékoztatja Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy az 
előterjesztés felülvizsgálati anyagában foglaltakat elfogadta és nem támogatja a Belső 
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Kösely Koch Róbert utca és az Erzsébet utca közötti szakaszán újabb uszadékfogó rács 
telepítését.  
 
Határidő : 2016. június 09. 

Felelős  : elnök   

6) Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 
2016.I.negyedévi működéséről 

 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

76/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

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

Határidő : - 

Felelős  :   - 

7) Előterjesztés Joker Tabak Bt. fix reklámtábla kihelyezésével kapcsolatban 
 
A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 0 igen és 0 ellenszavazattal 8 tartózkodással (Orosz 

János, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Kanizsay Béla, Árva Gergő) nem támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

77/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

nem támogatja a Hajdúszoboszló, Szilfákalja 38. társasház fala mellett a Daru zug felől, a 

meglévő két reklámtábla mellé fix reklámtábla kihelyezését.  

Határidő : - 

Felelős :   Jegyző  

 
8) Előterjesztés reklámtábla közterületen történő kihelyezésével kapcsolatosan 

  
A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 0 igen és 1 ellenszavazattal (Kanizsay Béla) 7 

tartózkodással (Orosz János, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Harsányi 

István, Kovács Károly, Árva Gergő) szavazottal a Bizottság nem támogatta az előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozta:  

78/2016. (VI.08.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

nem támogatja a Hajdúszoboszló, Hőforrás utca – Attila utca torkolatnál a Hőforrás u. 15. 

sz. ingatlan előtt, és a Kálvin utca – Attila utca torkolatnál a Szivárvány Óvoda előtt 1-1 db 

1  m2 méretű fix reklámtábla kihelyezését.  

Határidő : - 

Felelős  :  Jegyző  

9) Előterjesztés Arany János utca forgalmi rend módosításáról 
 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

79/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja a 2016. évi városi költségvetés városüzemeltetési táblázat belterületi 

útfenntartás kerete terhére; az Arany János utcán a tehergépkocsi behajtási tilalom, 3,5 

tonna fölötti össztömegű tehergépkocsi behajtási tilalomra történő módosítását, ezért a 

tehergépkocsival behajtani tilos jelzőtáblák helyett, 3,5 tonna fölötti össztömegű 

tehergépkocsival behajtani tilos jelzőtáblákat (KRESZ 44. ábra) kell kihelyezni.  

Támogatja továbbá, a 20.00 – 08.00 óra közötti kiegészítő tábla változatlanul hagyását.  

Határidő : 2016. június 30. 

Felelős  :  Jegyző  

10) Előterjesztés a Fogthüy utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezéséről 
 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 0 igen 8 nem szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Gergő) tartózkodás nélkül nem támogatta a fekvőrendőrök kihelyezését és az alábbi határozatot 

hozta:  

80/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

nem támogatja a Fogthüy utcán 2 db épített sebességcsökkentő küszöb létesítését.  

Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

11) Előterjesztés a Kadosa Pál utcán sebességcsökkentő borda megszüntetéséről 
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A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

81/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja a Kadosa Pál utcán 1 db épített sebességcsökkentő küszöb megszűntetését.  

Határidő : - 

Felelős  : Jegyző 

12) „Coop Party” kérelem az Olimpia jegyében 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

82/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja a Coop Szolnok Zrt (5008 Szolnok, Krúdy Gy. u. 108) közterület-használattal 

kapcsolatos kérelmét és a Szilfákalja u. 46. szám előtti területen 2016. június 16 -án,14.00 

– 18.00 óra közötti időszakban, kb. 50 m2 - en a „Coop Party” az Olimpia jegyében 

elvevezésű nyílt nap megrendezéséhez 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 kérelmezőnek nem 

kell megfizetni.  

Határidő : - 

Felelős  :  Jegyző 

13) Benton LGP.Kft közterület – használati engedély iránti kérelme 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 0 igen, 0 ellenszavazattal és 7 tartózkodással  (Marosi 

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

Béla, Árva Gergő) nem támogatta a kérelmet, 1 fő (Orosz János) nem vett részt a szavazásban. Az 

alábbi határozatot hozta:  

83/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

nem támogatja a Benton LGP. Kft (4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 6 – 9 – es üzlet) 

kérelmét, hogy a Hajdúszoboszló, József Attila utca elején, a Szilfa étterem oldalában 1 db 

1  m2 méretű fix reklámtábla kihelyezésre kerüljön.  
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Határidő : - 

Felelős  :  Jegyző  

14) Előterjesztés énekes, táncos produkciók közterület – használatáról 

A VMB (döntéshozatalban 8 fő vesz részt) 8 igen szavazattal (Orosz János, Marosi György 

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

Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta:  

84/2016. (VI.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága – a 

bizottság eltérő döntéséig, illetve 2016. évben – támogatja, hogy a Szilfákalja – József A. 

utca kereszteződésénél lévő szökőkút mellett utcai zenélés, táncos produkciók 

megtartásra kerüljenek a Hivatal által készített beosztás alapján. 

A kérelmező köteles a közterület-használatára vonatkozóan a szükséges engedélyeket 

beszerezni, valamint az igényelt terület használatára vonatkozóan hatósági szerződést 

kötni. Kérelmező köteles továbbá eltérő döntés esetén a közterületet az eredeti 

állapotára helyreállítani. 

Határidő : - 

Felelős  :  Jegyző 

Orosz János/VMB elnök: A bizottsági ülést 11.05 – kor bezárja. Mindenkinek további eredményes 

munkával töltött napot kíván.  

k.m.f. 

Marosi György Csongor sk.       Orosz János sk. 

VMB tag         VMB elnök 

e jegyzőkönyv hiteléül: 

 

Molnár Edit 

jegyzőkönyv vezető 

Hajdúszoboszló, 2016.június 8. 


