
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült:  Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének  2007. március  
                14-én 9.00 órakor  kezdődött  rendkívüli   nyilvános üléséről.  
 
Jelen vannak:  Dr.Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Jenő  

alpolgármester,  Váradi Ferenc,  Majoros Petronella, Erdei 
Gyula, Örvendi László, Szandai Kázmér, Dr. Rácz 
Tiborné, Dede Ernő, Vágó Zsolt, Nagy Bálint, Marosi 
György Csongor, Radácsi Gusztáv, Harsányi István, 
Tarcsi András, Máté Lajos, képviselők, Dr.Vincze Ferenc  
jegyző, Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető-főmérnök, 
Kiss Andrea irodavezető-helyettes, Jenei Tibor  
idegenforgalmi referens, technikus, Molnár Viktória 
jegyzőkönyv-vezető.  

 
Kocsis Róbert és Kanizsay Béla képviselők hiányoztak az ülésről.  
 
 
Dr.Sóvágó László:  A meghívóban  feltüntetett  napirendet javasolta 
megtárgyalni.  
 
A  képviselők  a napirendi javaslatot  16 igen szavazattal elfogadták.  
 

 N A P I R E N D:   
 

1. Döntés a TEUT-2007. pályázat előkészítéséről   
Előadó: irodavezető-főmérnök  

 
 

 Első napirend:  
 
 
 Dr. Sóvágó László: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi 

válaszolt.  
 
 Erdei Gyula: Tavaly az Árpád utcát újították fel pályázat útján. Javasolja, 

hogy most a Luther utcát is vegyék be a pályázatba.  
 

Szilágyiné Pál Gyöngyi: Becslések szerint a négy utca felújítása 41 millió 
forintba kerülne. Tavaly az Árpád utca esetében 28-30% volt a támogatás 
mértéke, több mint 70% volt az önerő. Körülbelül 28 millió forint lenne az 
önerő mértéke ebben a pályázatban, ami nem tartalmazza a műszaki 
ellenőrzés költségét. A Luther utca felújítása uniós pályázat keretében fog 
megvalósulni.  
 
Vágó Zsolt: Kifogásolja, hogy a március 5-i egyeztető megbeszélésen 
mindössze 5 képviselő javaslata alapján jelölték meg a felújítandó négy 
utcát. Úgy gondolja, képviselő-testületi ülésen kellett volna dönteni erről a 
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kérdésről. Több olyan utca van Hajdúszoboszlón, amely jobban rászorul a 
felújításra, mint ez a négy utca. Ilyen például a Libagát-Médy István utcák. 
Ha megépül a városban a Tesco áruház, akkor ezeket mindenképpen fel kell 
újítani.  
 
Tarcsi András: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi válaszolt.  
 
Radácsi Gusztáv: Egyetért a Vágó Zsolt által elmondottakkal. Kérdést tett 
fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi válaszolt.  
 
Váradi Ferenc: Támogatja a pályázat benyújtását, de nagyon kevésnek 
tartja az elnyerhető összeget. Kevés esélyt lát arra, hogy Hajdúszoboszló is 
kapjon ebből. Nagyon sok rossz utca van a városban, az ő körzetéből a 
Sarló utcát jelölték meg. Beleegyezne abba is, ha csak az utca első felét 
újítanák fel. Azt tartja fontosnak, hogy a közlekedés biztonságos legyen az 
utcákon. Javasolja, hogy a határozati javaslatban megjelölt április 16-a 
helyett április 10. legyen a tervelkészítés dátuma.  
 
Örvendi László: Egyetért Váradi képviselő úrral. Fogadja el a testület az 
előterjesztést, készíttesse el a tervet és nyújtsa be a pályázati kérelmet. A 
Tompa utca mindenképpen felújítást, burkolást igényel. Sok felújítandó út 
van, viszont kevés a lehetőség, élni kell mindegyikkel.  
 
Dr. Sóvágó László: A leginkább rászoruló utcákkal kell kezdeni a felújítást. 
A műszaki irodának fel kell mérnie az utcák állapotát.  
 
Szandai Kázmér: Pozitív példaként említi az Árpád utca felújítását, amelyet 
alacsony áron sikerült megcsináltatni. Ezeknél az utcáknál is sikerülhet olyan 
kivitelezőt találni, aki olcsó áron végzi a felújítást. Minden pályázati 
lehetőséggel élni kell.  
 
Máté Lajos: Támogatja az előterjesztést. Részt vett azon az egyeztető 
megbeszélésen, ahol javasolták ezt a négy utcát. Ezek nagyon rossz 
állapotban vannak, felújításra szorulnak. A pályázattal kapcsolatosan 
elmondta, hogy 1,5 millió forint az a költség, amelyet a tervek elkészítésére 
kell kiadni. Kevés az idő, a terveket el kell készíteni.  

 
Vágó Zsolt: Ez az anyag egy tervezet. Ezen a rendkívüli testületi ülésen 
bárki javasolhat további utcákat. Módosító indítványban kéri, hogy a Médy 
István utca is kerüljön be ötödik utcaként a pályázatba.  
 
Nagy Bálint: A műszaki iroda az előterjesztésben azt a kilenc utcát jelölte 
meg, amelyeket a legszükségesebb felújítani. Az egyeztető megbeszélésen 
a jelenlevő hét képviselő válaszotta ki a kilenc utcából ezt a négyet, 
amelyeket a leginkább indokolt felújítani. Ha a képviselő-testület 
megszavazza Vágó Zsolt módosító indítványát, akkor öt utcára pályázik az 
önkormányzat. Pályázni kell, támogatja az előterjesztést.  
 
Dr. Papp Jenő: Javasolja, hogy a testület állítson fel egy sorrendet az 
utcáknál.  
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Dr. Sóvágó László: Meg kell szabni az önerő felső határát és sorrendet kell 
felállítani.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Elmondta, hogy több pályázat is beadható 
egyszerre. Ahány utcát szeretne az önkormányzat felújítani, annyi pályázatot 
lehet beadni.  
 
Örvendi László: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi válaszolt.  
 
A képviselő-testület Vágó Zsolt módosító javaslatát 14 igen szavazat (Váradi 
Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Nagy Bálint, 
Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László), 2 
tartózkodás (Majoros Petronella, Szandai Kázmér) mellett elfogadta, az 
előterjesztést 13 igen szavazat (Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Nagy 
Bálint, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Majoros Petronella, 
Szandai Kázmér), 3 tartózkodás (Dede Ernő, Marosi György Csongor, 
Radácsi Gusztáv) mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 

40/2007. (03. 14.) Képviselő-testületi határozat.  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 
Sarló, Mező, Tompa, Vadas és Médy István utcák burkolat felújítását az 
ÉAL-TEUT 2007. pályázat keretében. Az engedélyes szintű tervek 
elkészítésére az előterjesztés mellékletét képező ajánlatok alapján a 
tervezési munkálatokkal a „LIBELLA’84” Mélyépítő, Tervező 
Közkereseti Társaságot (4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 97., 
üzletvezető: Csige Sándor)  bízza meg. A képviselő-testület utasítja a 
jegyzőt a pályázat beadásához szükséges feltételekkel készítse el a 
tervezési szerződéseket, a polgármestert felhatalmazza a szerződések 
aláírására. A tervezéshez szükséges összeget a 2007. évi városi 
költségvetés beruházási táblában található pályázati fejlesztési 
céltartaléka terhére biztosítja. 

Határidő: 2007. április  10.                 
    Felelős:   jegyző 

 
 
A képviselő-testület ülése 9.30 órakor befejeződött.  
 
 

K.m.f.  
 
 

Dr.Sóvágó László        Dr.Vincze Ferenc 
   polgármester                jegyző 

 
  


