
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2010. december 16-án 16.00 órakor kezdődött általános 
közmeghallgatásáról. A közmeghallgatáson 4 állampolgár volt jelen.  
 

 Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Jenő, 
Majoros Petronella, dr. Rácz Tiborné, Kanizsay 
György Béla, Harsányi István, Máté Lajos, Marosi 
György Csongor, Radácsi Gusztáv, Kocsis Róbert, 
Tóth Attila, Örvendi László képviselők, Dr. Vincze 
Ferenc jegyző, Farkasné dr. Ungvári Ilona aljegyző, 
Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető-főmérnök, 
Lőrincz László irodavezető-főkönyvelő, Bárdos Ilona 
irodavezető-helyettes, Varga Imre oktatási, 
művelődési, sport irodavezető, Gubányi István 
technikus, Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető és 
érdeklődő állampolgárok.  

 
 

Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelent állampolgárokat, majd a 
közmeghallgatás menetéről, szabályairól szólt.  
 
Dr. Tóth Imréné, Vörösmarty u. 12. szám alatti lakos az alábbi 
észrevételeket mondta el: "A Magyarok Szövetsége helyi elöljárójaként 
három kéréssel fordulok a képviselő urakhoz és hölgyekhez és 
polgármester úrhoz. Az egy évvel ezelőtti közmeghallgatáson is 
előadtuk a Harangházra vonatkozó javaslatunkat, hogy a város kellő 
védelmet biztosítson az egyedülálló értéket képviselő harangoknak. 
Változást nem tapasztaltunk, a harangok továbbra is ki vannak téve a 
vandálok rongálásának, megpróbálják elmozdítani a helyükről őket, 
jelenleg négy harang érintett ebben. Kérjük, biztosítsák védelmüket 
odaillő kerítéssel vagy térfigyelő kamerákkal, őrzéssel vagy bármilyen 
más módon. Másik kérésünk, hogy a város bevezető útjain a 
helyiségtáblák ősmagyar írásunkkal, rovásírással is legyenek kiírva. Az 
ország sok más településénél látható szépen faragott rovásírású 
helyiségnévtábla. Hajdúszoboszlónak, mint kiemelt idegenforgalmú 
városnak az arculatát nagyban emelnék ezek az egyedi 
helyiségnévtáblák, nem beszélve arról, hogy helyi vonatkozása is van, 
mert az itt élők a századok során a hivatalos mellőzés ellenére is 
használták. Harmadik kérésünk: az I. Világháborús Emlékmű és a II. 
Világháborús Emlékmű is felújításra szorul, kérjük, hogy a jövő évben 
tervezzék felújításukat. Ezzel kapcsolatban felhívom a tisztelt képviselő-
testület figyelmét a Trianoni megemlékezés fontosságára, remélhetőleg 
a következő évfordulón a megemlékezést már a város fogja 
megrendezni." 
 
Dr. Sóvágó László: Köszönjük a javaslatokat, a jövő évi 
költségvetésnél megfontoljuk megvalósításukat. Az I. Világháborús 
emlékmű felújítása része a városközpont rehabilitációs pályázatunknak.  
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Asztalos Tibor, Ady Endre u. 16. szám alatti lakos az alábbi 
észrevételeket mondta el: "A csatornázással és az útviszonyokkal 
kapcsolatosan szeretnék néhány dolgot felvetni. A mostani esős 
időszakban a csapadékelvezető csatorna áldatlan állapotokat mutat. Ha 
be akarok állni a házam elé, nem tudok kiszállni, mert az én udvarom 
előtt áll meg a legtöbb víz. Két hete volt egy fórum, ahová meghívtak 
minket, mert az udvarunkba akarnak bevezetni egy átemelő szivattyút, 
mivel a domborzati viszonyok nem engedik meg, hogy gravitációs 
csatornát építsenek be. Akkor azt ígérték, hogy orvosolják a problémát. 
Azóta semmi nem történt, gondolom az időjárási viszonyok nem teszik 
lehetővé a csatornaépítést. Harmadik felvetésem az utca elviselhetetlen 
zaja és forgalma. Korán elkezdődik a kamionforgalom, késő estig tart. 
Tenni kellene valamit, akár egy elvezető útszakaszt építeni. Úgy tudom, 
megvan erre a terv, csak sokba kerül a megvalósítása. Nagyon nehéz 
így itt élni. 45 éve lakom Hajdúszoboszlón, nem tervezem, hogy 
elköltözöm és nem is tudok elköltözni. Kérem, hogy tegyék nekem is 
elviselhetővé, lakhatóvá ezt a várost, ne csak azoknak, akik a 
fürdőövezetben laknak. A munkahelyekkel kapcsolatosan az az 
észrevételem, hogy vannak is meg nem is a városban. Akik az 
üdültetéssel és szállodákkal foglalkoznak, azok örüljenek. Be kell járni 
Debrecenbe, vagy máshová, hogy dolgozni tudjunk. Tudja-e 
polgármester úr, hogy az eddigi beruházásokban hány szoboszlói 
vállalkozó dolgozott? Meg kellene próbálni egyezkedni a nagyobb 
cégekkel, hogy szoboszlói vállalkozókat is vonjanak be a 
beruházásokba.  
 
Dr. Sóvágó László: Közbeszerzési pályázatokat írunk ki, de rendkívül 
ritkán jelentkeznek hajdúszoboszlói vállalkozók. Mi nyitottak vagyunk, 
meg lehet azt csinálni, hogy azonos feltételek esetén a hajdúszoboszlói 
vállalkozók előnyben részesüljenek, de ennek első feltétele, hogy ők is 
nyújtsanak be pályázatot. Sajnos igaza van abban, hogy kevés 
munkahely van a városban. Döntően szezonális jellegűek, az 
idegenforgalomhoz kapcsolódnak. Remélem, sikerül a városban is 
munkahelyeket teremteni és nem fognak elmenni a fiatalok.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A csatornázással kapcsolatosan annyit 
szeretnék elmondani, hogy nem azért van két-három hete csönd, mert 
nem történik az ügyben semmi. Mindenképp gravitációs megoldásban 
gondolkodnak a tervezők. Nem az eredeti elképzelés lesz, mert azt 
nem lehetett volna kivitelezni. Semmi esetre sem lesz olyan 
nyomóvezeték kiépítve, amely minden magántulajdonban lévő 
ingatlanon házi átemelő építését tenné szükségessé.   
 
Kiss Klára, Somogyi u. 2/c szám alatti lakos az alábbi észrevételeket 
mondta el: "Pont egy évvel ezelőtt ültem itt és az volt az indítványom, 
hogy legyen egy évben több közmeghallgatás és lehetőleg ne 
decemberben. Köszönöm, hogy támogatják a két közmeghallgatást. 
Arra biztatok mindenkit, hogy jöjjenek el és merjék elmondani 
véleményeiket. Annyit szeretnék megkérdezni, hogy kik voltak, akik 
nem szavazták meg a két alkalmat?"  
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Dr. Vincze Ferenc: A jegyzőkönyvből ki fog derülni, ki nem szavazta 
meg, utólag meg lehet nézni az interneten.  
 
Gliga Erzsébet, Mező u. 22. szám alatti lakos az alábbiakat mondta el: 
"A Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetői állását 
pályáztam meg. Az elért eredménnyel elégedetlen vagyok, 
megfellebbezem. Kérem a szakértői vélemény figyelembevételét."  
 

 
 

A közmeghallgatás 16.50 órakor befejeződött.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

   Dr. Sóvágó László              Dr. Vincze Ferenc 
polgármester                                                              jegyző 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


