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VASKÓ ISTVÁNNÉ
Hajdúszoboszló
Vasvári Pál u. 40.
Tisztelt Vaskóné Asszony!
A 2011. december 15-i közmeghallgatáson felvetett és helyszínen meg nem válaszolt
észrevételeire válaszunkat az alábbiakban adjuk meg:

1.)
Javasolta annak megvizsgálását, hogy a Bocskai és a Gönczy Pál utcákból a főútra mindkét
irányba lehessen kanyarodni, illetve a Gönczy Pál utcába a főútról mindkét irányból be
lehessen hajtani.
Válasz:
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mint az állami utak kezelője és ezen csomópontokban a
felsőbbrendű út kezelője rendelkezett a csatlakozó alsóbbrendű, önkormányzati tulajdonú utak
forgalmi rendjének kialakításáról. Abba az önkormányzatnak beleszólása nincs, legfeljebb
javaslatot tehet, de a kialakításánál figyelembe kell venni a közlekedésbiztonsági szabályokat
is, amit – helyesen – a felsőbbrendű út kezelője köteles betartani.
2.)
Javasolta, hogy az útkereszteződésekben a kilátást zavaró bokrokat folyamatosan nyírják és
ritkítsák az arra illetékesek.
Válasz:
A Városgazdálkodási Zrt. folyamatosan végzi a növényzet metszését, adott esetben a teljes
eltávolítását. Ugyanakkor óhatatlan, hogy néhány helyen előfordulnak kilátást zavaró fák,
bokrok. A csomópontokban az un. kilátási háromszögekben a növényzet eltávolítása a 2012.
ében biztosított pénzügyi forrás erejéig lehetséges.
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3.)
Javasolta az őszi idő beálltát követően az útpadka mellől az avar eltávolítását, mert a
csapadékot nem engedi lefolyni és ha lefagy, balesetveszélyes.
Válasz:
Figyelemmel a helyi környezet és a természet védelméről szóló 18/2003.(X.16.) számú
önkormányzati rendelet 3. § (1) – (4) bekezdéseiben foglaltakra az ingatlan előtti terület
rendbentartása az ingatlan tulajdonosának, használójának feladata. A közterületi parkokban
pedig az avar begyűjtését a Városgazdálkodási Zrt. végzi. Közterület-felügyelőink
ellenőrzéseik során erre is odafigyelnek és az ingatlan tulajdonosait a rendelet betartására
minden esetben figyelmeztetik.
4.)
Felhívta a figyelmet arra, hogy a mellékutcákon (Zrinyi, Fertő) hiányoznak az
„Útkereszteződés alárendelt úttal” előrejelző táblák.
Válasz:
A mellékutcák – azonos rendű – csomópontjában nem értelmezhető a fentebb nevezett tábla,
hiszen azon kereszteződésekben a „jobbkéz” szabály érvényesül. Az országos közutakon
pedig annak kezelője a Magyar Közút Kht. jogosult tábla kihelyezésére. Fenti típusú tábla
kihelyezése veszélyes útkereszteződés esetén ajánlott és nem kötelező.
5.)
Javasolta, hogy a közterületeken és a bérházak között a hó eltakarítást korábban kezdjék és
addig végezzék el, amíg keményre nem tapossák a járókelők.
Válasz:
A hó eltakarítása útkategóriának megfelelően történik, elsőbbséget élveznek a helyi
gyűjtő utak és a tömegközlekedéssel érintett utak, másodsorban az iskolák, óvodák
közintézményekhez vezető utak és ezt követően kerülnek sorra a lakótelepi utak,
mellékutcák és lakóutak. A fentiekre tekintettel a fontossági sorrend betartása miatt
érnek „később” a lakótelepi utakra a hó eltakarítást végzők.
A járdák síkosság-mentesítése a helyi környezet és a természet védelméről szóló 18/2003. (X.
16.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) és (11) bekezdés alapján az ingatlantulajdonos,
ingatlanhasználó feladata, társasházak esetében külön szerződés hiányában a közös képviselő
feladata.
6.)
A felszíni csapadékvíz-elvezetés csatornahálózatának a fejlesztésével kapcsolatos kérdésére
az alábbi választ adjuk:
Az 1999. óta folyamatosan végzett belvíz-beruházások jól teljesítettek az elmúlt esztendők
viszonylag szélsőséges időjárási körülményei ellenére. Hajdúszoboszló főgyűjtő-rendszere
kiépítettnek tekinthető, elmúlt évben elkészült a városi szivattyútelep kapacitásának bővítése,
a következő évtizedekben a fenntartásra, üzemeltetésükre kell nagyobb figyelmet fordítani.
2010-es esztendőben példaértékű beruházás-sorozatot indított el az önkormányzat a
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hiányosságok megszüntetésére, a lakosság élet- és vagyonbiztonságának javítására. 2010 –
2011években 100-100 Mft összeget különített el saját forrásból, az elmúlt év végén pedig
további 300 Mft összegű fejlesztési támogatásra nyújtott be pályázatot. Az elmúlt néhány év
fejlesztései tartalmazták egy-egy városrész csapadékvíz elvezetésének megoldását (pld:
Hétvezér telep), de megoldást jelentett egy-egy utca vízelvezetési problémáira is. Az
önkormányzat előtt álló nagyobb feladat a közeli jövőben a sósvíz leválasztása a csapadékvíz
rendszerről, mely nagyban csökkentené a meglévő hálózat (Semmelweis utca) időnkénti
túlterheltségét.
7.)
A hulladékszállítással kapcsolatos kérdésére közvetlenül a Városgazdálkodási Zrt.
vezérigazgatója, míg az uszoda és öltöző helyzetével kapcsolatos észrevételére a Gyógyfürdő
Zrt. vezérigazgatója válaszolt, mely válaszokat mellékelten csatolunk.
8.)
A város polgárait érintő kérdések nyilvánosságával kapcsolatosan az alábbiakat válaszoljuk:
Megítélésünk szerint az önkormányzati média (újság, televízió), valamint az önkormányzat
kiterjedt internet portálrendszere és az ezekben szereplő tartalom részletes információkat
nyújt az érdeklődőknek, de készek vagyunk minden konkrét javaslat megvizsgálására.

Köszönjük tett észrevételeit. Kérjük válaszunk elfogadását.

Hajdúszoboszló, 2012. január 11.

Tisztelettel:

Dr. Vincze Ferenc

