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Készült: Hajdúszoboszló  Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
               2006. december 14-én   17.00 órakor kezdődött   általános               
               közmeghallgatásról  
 
 
Jelen vannak:  Dr.Sóvágó László  polgármester,  Dr.Papp Jenő,  Kocsis  

Róbert,  Váradi  Ferenc,  Majoros Petronella, Harsányi 
István, Dr.Rácz  Tiborné, Örvendi László, Szandai 
Kázmér, Nagy Bálint, Vágó Zsolt, Máté Lajos, Tarcsi 
András, Radácsi Gusztáv, Marosi György, Kanizsay Béla, 
Dede Ernő, Erdei  Gyula képviselők, Dr.Vincze Ferenc 
jegyző,  Farkasné dr.Ungvári Ilona aljegyző, Lőrincz 
László  pénzügyi, gazdasági irodavezető-főkönyvelő, 
Bárdos Ilona pénzügyi, gazdasági irodavezető-helyettes, 
Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési, műszaki  
irodavezető-főmérnök,   Nagyné dr.Kézi Éva   
egészségügyi és   szociális irodavezető, Varga Imre 
oktatási, művelődési és sport irodavezető, Jenei Tibor  
idegenforgalmi referens, technikus, Virág Sándorné 
jegyzőkönyv-vezető és érdeklődő állampolgárok.  
 

 
Dr.Sóvágó László:  Elmondta, hogy nagyobb közösségeket érintő, nem 
hatósági jellegű ügyekben van felszólalási lehetőség.  Ezt követően a 
közmeghallgatás  menetéről, szabályairól szól.  
 
 
Szabó László  Szilfákalja    18/C.  sz. alatt lakos  az alábbbi közérdekű 
észrevételeket  mondta el:   
- Hallotta, ha az útkezelőség vissza adja a 4-es főutat a városnak, akkor 

forgalmi rend változások lesznek. Szeretnék, ha a Szolgáltató Ház 
melletti  utca   egyirányúsítása megszűnne.  Az ott lakóknak ha 
Debrecen irányába akarnak  utazni, 950 m-t kell kerülniük. 

 
- A  Gönczi Pál utcán a balrafordulást engedélyezni kellene, hisz a 

lámpás forgalomirányítás  során van annyi szabadidő,  hogy lehetne 
balra fordulni.    

 
- A Szilfákalján élők gyakran érzékelik a száguldozó motorosok és 

autósok  felháborító  magatartását. Rettenetes látni és hallani a 80-100 
km-es sebességgel rohanó   három-négy  nagy  motort,  akár egy 
keréken is. Egyrészt félelmetes látvány, másrészt  veszélyes és nyári 
időszakban nem lehet  az általuk okozott zajtól pihenni.  A 
rendőrségnek lenne  lehetősége  a sebesség bemérésre,  majd  a 
büntetésre.  
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- Kifogásolja, hogy  a városi  közvilágítást a naplemente után 1 perccel  
felkapcsolják, holott  6-8 perccel később  is elegendő lenne.     A  
fogyasztást  valakinek meg kell fizetni.  

 
- Jó lenne, ha gyalogos rendőri járőrözés lenne  a város utcáin, mint 

valamikor régen.  Az utcákon  és tereken,   különösen az éjszakai 
órákban a vandálok  rongálnak,  kiborogatják a szeméttároló 
edényeket, nehéz virágládákat borítanak fel. Ez történt a  Szilfákalján 
lévő gyógyszertár előtti  parkban is, ahol egy több ember által 
mozgatható virágládát  borítottak fel kb. 2 éve, azóta  nincs aki vissza 
helyezze.  A parkok rongálása sem  ismeretlen dolog az éjszakai 
randalírozások  következményeként.   

 
- A főtéren, a művelődési ház előtt, az autóbusz pályaudvar  felé  eső 

részen  kb. hat-nyolc  kivágott  fatörzs  van, aminek  eltávolítása  
kívánatos lenne.  Valamikor  ezeket a fákat  körbe betonozták, 
burkolták, időközben a fát ki kellett vágni, a  tuskója ott maradt.  Ki 
kellene fúratni, vagy vágni és ha nem ültetnek helyette másikat, akkor  
a helyét  el kell tüntetni.   

 
- Nagyon jó, hogy nyári időszakban  ivókutak  működnek a városban, de  

véleménye szerint szükségtelen, hogy éjjel-nappal folyjék.  
Elvízkövesedik, csúnya látványt nyújt.  A fürdőben  található 
ivókutakhoz hasonlóan nyomógombos megoldást  javasol.  

 
- A Szilfákaljai gyógyszertár mellett 4 db. kuka és szelektív gyűjtő van 

kihelyezve. A  szeméttárolók környéke  rendetlen, autóval 
illetéktelenek is  hordanak oda szemetet.  A szeméttároló  gyakran 
megtelik,  nagyon sok  esetben az ott lakók  csak a tetejére tudják a 
szemetet elhelyezni. Kérik, hogy a  Városgazdálkodási Zrt betonozza 
le  a kukák alatti területet, mert akkor a rendben tartása is könnyebb 
lenne.  

 
- Kb. két éve egy hókotró  a Kemencés csárda előtti részen   a felrakott  

virágágyásból  1,5 métert leborított.  Ezt  jelezte illetékeseknek, 
csináltak  egy újat, de a leborult rész  két év  múlva  nincs helyreállítva.   

 
- A fürdő   előtti szökőkút    3-4 naponta  elromlik.  A Szilfa  Étterem előtti  

szökőkút  kb. másfél éve megépült,  rövid ideig üzemelt. Gyerekek  
szemetet dobálnak bele, játszanak benne, egy ilyen  építmény nem 
erre való.  Vagy működtetni kellene, vagy  elbontani.  

 
- A harangház   az idegenforgalom egyik ékessége, nagyon sok vendég 

gyönyörködik benne.   Megállapította, hogy  a  dallamokkal baj van, 
hangok  maradnak ki.  Ennek okát abban látja, hogy  a harangokhoz  
alulról hozzá  piszkálnak. Ennek megvédésére  javasolja, hogy egy 
dróthálóval borítsák be, ami fel- és leszerelhető karbantartás idején.  
Így nem lehetne hozzáférni.  
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- Véleménye szerint a  parkokban a gyöngykavics ilyen formában, ahogy 
most van, semmire nem való. Megáll rajta a víz, a járókelők  mellette 
mennek, kitaposva a  füves  részt.  A Major utcán a 10 emeletes  
lakótömbnél  és a fürdő környékén is  lehet  ezt  tapasztalni. Ezeket 
meg kellene csinálni olyanra, hogy ne álljon  meg rajta a víz.  Kérték 
már, hogy a 10  emeletes épülettől a  Fürdő Patikáig  betonozzák le   
ezeket az utakat.  

 
 
- A szelektív gyűjtők használatáról   televízión keresztül, vagy 

szórólapon tájékoztatni  kellene a lakosságot, hogy   ismerjék meg 
annak  használatát és célját.  

 
 

Dr.Sóvágó László:  Az elhangzottakra a hivatal írásban fog válaszolni és 
igyekeznek  minél többet megoldani.  
 
 

 
A közmeghallgatás 17,30 órakor befejeződött.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 
  Dr.Sóvágó László      Dr.Vincze Ferenc  
           polgármester                jegyző  
 
 


