Száma: 1556-1/2011.

JEGYZİKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január
31-én - hétfın - du. 17.00 órai kezdettel, a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ
színháztermében megtartott közmeghallgatásáról.

Napirendi pontok:

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetés-tervezetének
megismertetése a város lakosságával a képviselı-testület általi tárgyalás,
elfogadás elıtt
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.) K ü l ö n f é l é k
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JEGYZİKÖNYV
Készült:

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 31-én
- hétfın - du. 17,00 órai kezdettel, a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ
színháztermében megtartott közmeghallgatásáról

A képviselı-testület részérıl jelen vannak: Szólláth Tibor polgármester, Dr. Juhász Endre
alpolgármester, Buczkó József, Dombi György, Dr. Kis Ágnes, Kovács Zsolt, Oláh Miklós,
Ötvös János Attila, Szabóné Marth Éva, Tóth Imre és Török István képviselık.
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre aljegyzı, Dr. Borbély
Beatrix jegyzıkönyvvezetı.
A közmeghallgatáson jelen volt a város lakossága részérıl kb. 200 fı, a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselıi részérıl kb. 30 fı, az önkormányzati intézmények vezetıi, a városban mőködı
civil szervezetek vezetıi, illetve képviselıi és a Helyi Televízió munkatársai.
Szólláth Tibor polgármester köszöntötte a 2011. év elsı közmeghallgatásán megjelenteket.
Elmondta, hogy rövid bevezetıje után mindenkinek meg fogja adni a lehetıséget a
felszólalásra.
Tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy a 2011. január 27-ei képviselı-testületi ülésen a
testület tagjai megválasztották a közmeghallgatás jegyzıkönyv-hitelesítıjét, Tóth Imre
önkormányzati képviselı személyében.
Mindenkit arra kért, aki fel kíván szólalni, hogy nevét és lakcímét mondja el annak
érdekében, hogy az a jegyzıkönyvben hitelesen szerepelhessen.
Ezt követıen képvetítés következett, amely az önkormányzati tulajdonban lévı épületek
állapotát mutatta be.
Szólláth Tibor polgármester megjegyezte, hogy a képvetítéssel nem az intézményekben
folyó szakmai munkát kívánja értékelni. Annak összegzése, amit a jelenlévık láthatnak: a
gazdátlanság. Példaként elmondta, hogy Hajdúnánáson a térfigyelı kamerák rendszere sok
10M Ft-ba került. A tavalyi évben a 15 kamera áramdíja 2,8M Ft volt. Nincs mérve a
fogyasztás, ezért az önkormányzat átalánydíjat fizet a szolgáltatónak. Kísérleti jelleggel 1
hétig fel volt szerelve egy fogyasztásmérı egy kamerára, amelynek eredményeképpen
megállapításra került, ha mérve lenne a fogyasztás, kb. 330-340e Ft lenne az áramdíja az
összes kamerának egy évre. A fogyasztásmérık felszerelése kb. 1M Ft-ba kerülne.
A költségvetés helyzetét illetıen kifejtette, hogy az a költségvetési struktúra, amelyben
jelenleg van a város, hosszútávon nem fenntartható. Néhány számadatot ismertetett:
− A költségvetés 2010. évi fıösszege 3,7 Milliárd Ft volt, a 2011. évi fıösszeg kicsit több
mint 4 Milliárd Ft.
− 2010-ben 426M Ft mőködési hitel volt tervezve, 2011-ben ugyanezzel az összeggel
terveztek.
− 2010-ben 282M Ft fejlesztési hitel volt tervezve, 2011-ben 350M Ft.
− Az oktatási intézmények ellátotti létszáma változott, 146 gyermekkel van kevesebb a
városban a tavalyi évhez képest.
− A tavalyi év költségvetési hiánya lényegesen jobban alakult, mint azt tervezték. Ennek
egyetlen jelentısebb oka volt, a város határában folyó gázkitermelés után megfizetett
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iparőzési adó. A kitermelést végzı cég a 2010-es évre kb. 100M Ft, a 2009-es évre kb.
40M Ft iparőzési adót fizetett meg. Ezzel ık lettek a város legnagyobb adózói.
− Az oktatási intézmények normatíva feletti támogatása 2010-ben 427M Ft volt, ez
2011-ben 447M Ft. Tájékoztatásul elmondta, hogy régebben közel 80%-ban, manapság
általában 50%-ban finanszírozza a normatíva a mőködést.
− A karbantartások, infrastrukturális feljesztések vonatkozásában kifejtette, hogy az idei évi
költségvetésben dupla az erre a fejezetre fordított összeg, a tavalyi 23M Ft-hoz képest
50M Ft-ra emelkedik.
− A települési hulladék begyőjtésének és szállításának költsége 2010-ben 106M Ft volt,
2011-ben 114M Ft, melybıl az idei évben - a képviselı-testület döntése értelmében - 6
havi hulladékszállítási díj kerül kivetésre, ennek összege 43M Ft.
Ezt követıen az intézmény-átszervezéssel kapcsolatos testületi döntésekrıl beszélt. Elmondta,
hogy a szakértıi jelentésbıl is kiderül: jelentısen kevesebb gyermek van a városban. Az
átszervezés célja egy olyan strukturális átalakítás, amely fenntarthatóvá teszi a rendszert, jobb
körülményeket, magasabb színvonalat biztosít a gyermekek számára. Véleménye szerint 3
jelenlegi óvodában nem tartható fenn a nevelımunka, viszont a Kasza utcai és a Dorogi úti
óvodákban sem sokkal jobb a helyzet. Nem lehet azonnal valamennyi intézményt felújítani,
de el kell kezdeni valamiféle felújítási programot kidolgozni. Reményei szerint a 2011-es
évben tudnak olyan forrásokat találni, amelyek segítségével ezeket a felújításokat el lehet
kezdeni. Az a maradék pénzösszeg, ami a Széchenyi – tervben meghirdetésre került, a
2011-2013-as évekre vonatkozik. A jelenlegi elképzelések szerint 3 óvoda: a Perczel-, a
Hunyadi és az Attila utcai óvodák kiváltásra kerülnek.
A Hajdúnánási Református Egyházközséggel egyeztetést kezdeményeztek arról, hajlandóak
lennének-e óvodai csoportokat átvenni és óvodát üzemeltetni. Ez csak abban az esetben fog
megtörténni, ha az óvodapedagógusok pozitívan fognak nyilatkozni. Természetesen senkit
nem fognak arra kényszeríteni, hogy az egyházzal munkaviszonyt létesítsen és ezáltal
kikerüljön a Kjt. hatálya alól. Elmondása szerint ez jelentıs megtakarítást jelenthet a
városnak.
Az általános iskolák vonatkozásában elmondta, hogy tagozatok nem szőnnek meg,
osztály-összevonásokra nem kerül sor. Egy jelentıs változás lesz, az általános iskolai szintet
egy feladat-ellátás keretei között, egy intézményként fogják kezelni. A Bocskai István
Általános Iskolát a tervek szerint 2011. nyarától lezárják, addig amíg felújításra kerül. A
felújítás idıtartamára az iskola átköltözik a NOM épületének alsó szintjére.
A kollégiummal kapcsolatban megjegyezte, hogy a területe kb. 1200 m2, 80 fı befogadására
alkalmas, amelyben jelenleg 29 diák van. Stratégiai kérdés volt az egyeztetések során, hogy
az önkormányzat mit tegyen vele. A képviselı-testület szándéka szerint a kollégium a NOM
felsı szintjére költözik, a cél egy olyan kollégium kialakítása, amely felveszi a versenyt a
szomszéd településeken lévıkkel.
A Makláry és a Rákóczi Általános Iskolákat illetıen elmondta, hogy várhatóan az 1-4.
osztályos tanulók a Makláryba, míg az 5-8. osztályos tanulók a Rákóczi iskolába fognak járni
a jövı tanévtıl. A Pedagógiai Szakszolgálat a Rákóczi Általános Iskola épületébe költözik, az
nagyobb szerepkört fog kapni.
A középiskolákkal kapcsolatban kifejtette, hogy egy 3 évvel ezelıtti képviselı-testületi döntés
szólt arról, hogy a 3 középiskolából legyen egy. A város szakmunkásképzése kiemelt
jelentıséggel bír. A hajdúnánási szakképzést olyan színvonalra kell emelni, amely a cégek
letelepedését, illetve a városban lévı cégek ittmaradását hosszútávon biztosítja. Amikor az
intézményekbe kimegy, mindenkit arra fog bíztatni, hogy ne szégyelljék a gyermekeket a
szakképzés felé irányítani. Magyarországon ma a szakképzésnek nagy jövıje van, pár éven
belül nagyítóval fogják keresni a jó szakmunkásokat. A hajdúnánási szakképzés jelenleg

82
komoly bajban van. Régen közel 900 diák járt a Csiha Gyızı Tagintézménybe, akkor abban
reménykedtek, hogy ez akár 1.300-1.400 fıre is fel fog emelkedni, ellenben jelenleg csak
530-550 diák jár a tagintézménybe. A képzés színvonalán változtatni kell. İ azt támogatja,
hogy a Csiha Gyızı Tagintézmény tagintézmény-jellege szőnjön meg, legyen egy
gimnáziumi képzés és legyen egy egységes szakképzés.
Véleménye szerint a plusz normatíva lehívásához szükséges lépéseket is meg kell tenni.
Példaként említette, hogy jelenleg 2 fı gyógypedagógus dolgozik a rendszerben, de nem a
Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül. Erre a két pedagógusra 2,4M Ft-ot lehetne lehívni
pluszban. Mivel ezek a pedagógusok nincsenek benne a rendszerben, az általuk tanított
gyerekekre sem lehet lehívni azt a normatívát, ami egyébként rendelkezésre állna, ez
nagyjából 8M Ft évente. A halmozottan hátrányos helyzető gyermekekre és az ıket tanító
pedagógusokra szintén plusz normatívát lehetne lehívni, ez a mostani számítások szerint kb.
15M Ft-ot jelentene éves szinten. Az általános iskolákban a mővészeti oktatás fejlesztésével
lehetne több normatívát lehívni.
Kelemen Sándor, Hajdúnánás, Toldi u. 15/A. szám alatti lakos véleménye szerint
Hajdúnánáson komoly probléma a közbiztonság, illetve az, hogy nem történt meg annak
végleges felszámolása. Nehézséget jelent a munkahely-teremtés, kb. 1.200-1.500
munkanélküli van a városban. A mezıgazdasági termelık közlekedése nem megoldott, a
külterületi dőlıutak elhanyagolt állapota miatt. A jelenlegi belvíz-helyzet miatt kb.
4.000-5.000 ha föld nem fog mővelés alá kerülni. Probléma az, hogy a Keleti fıcsatornába
nem folyhat be a víz.
A pedagógusokat régen nagyobb megbecsülés övezte, nem fordult elı az, hogy megverték
ıket. Elmondása szerint a termálvizet a város nem tudja maximálisan kihasználni, a
szılıskertek rossz állapotban vannak. A közutakon a síktalanítás jelent gondot.
Benkı István Hajdúnánás, Széchenyi krt. 29. szám alatti lakos elmondta, kb. 10 éve
foglalkoztatja a Széchenyi krt. egy részének felújítása, amely a mai napig nem történt meg.
Ezzel kapcsolatban ı már többször érdeklıdött a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és
Gazdálkodási Irodájánál. A páratlan oldalnál van probléma, a kb. 150 m-es a szakaszon nem
fér el egymás mellett két személygépkocsi.
Szólláth Tibor polgármester Benkı István kérdésére válaszolva elmondta, hogy a múlt év
ıszén megpályáztatásra került a Széchenyi krt. érintett szakaszának felújítása, már megvan a
kivitelezı is. A vízelvezetés megoldásra kerül és az út ki lesz szélesítve.
Kelemen Sándor fölvetéseire reagálva kifejtette, hogy az utak sózása már több utcára terjed ki
mint korábban, abba beletartozik pl. a Nagy Sándor utca és a Petıfi utca is. A korábbi 10%-os
só-homok keverék arányát 20%-ra emelték, ami szakemberek szerint jobb
síkosság- mentesítést tud biztosítani.
Véleménye szerint a zártkertek zártkert minıségét vissza kell állítani, vissza kell adni a
szılıskertek becsületét. A belvíz-helyzetet illetıen kifejtette, fontos lenne, hogy a Keleti
fıcsatorna befogadó legyen, de ez most még nem lehetséges. Tájékoztatta a jelenlévıket arról,
hogy 2011. február 18-án 17 órától dr. Ángyán József államtitkár úr mezıgazdasági fórumot
fog tartani a Mővelıdési Központban, amelyre minden érdeklıdıt szeretettel várnak.
A munkalehetıségekkel kapcsolatban elmondta, hogy nagy erıkkel folyik az elıkészítése
azoknak a projekteknek, amelyek egyrészt az intézmény-felújítás kapcsán, de más tekintetben
is jelentıs elırelépés lehet. A mostani pályázati csomag, amelyek közül majd ki kell
választani a véglegeseket, nagyjából 7-8 Milliárd Ft közötti fejlesztési lehetıséget vázol fel,
ez természetes 4 évre túl nagy feladat lenne. Az önkormányzat szociális földprogramot kíván
indítani.
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A Városi Rendırkapitánysággal kapcsolatban tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy dr.
Diószegi Sándor rendırkapitány nyugdíjba vonult, a városnak új megbízott rendırkapitánya
van dr. Hraskó János személyében. İ azt kérte tıle, hogy vizsgálják meg az együttmőködés
lehetséges formáit, amellyel kölcsönösen tudják egymást segíteni a közbiztonság javítása
érdekében. Ilyen lehet pl. egy új rendırségi épület felépítése.
Ezt követıen felolvasta Csikós Ágnes Zsuzsanna Hajdúnánás, Csokonai u. 8. I/3. szám
alatti lakos kérdéseit, amelyek a Zeneiskolára, illetve a lehetséges iskola-bezárásokra
vonatkoztak. Válaszában elmondta, hogy a zeneiskolai képzésben minıségi javulást kell
elérni, iskola-bezárásokra pedig nem fog sor kerülni, a meglévı iskolák kisebb helyen fognak
mőködni.
Girus László Hajdúnánás, Vörösmarty u. 21. szám alatti lakos meggyızıdése, hogy az
óvodák festésével kapcsolatban az intézményvezetıknek is van felelıssége, minden óvodában
van karbantartó. A közoktatás tárgyában hozott határozatokkal kapcsolatban kifejtette,
szomorúnak tartja azt, hogy a Kırösi Csoma Sándor Gimnáziumban megszőnik a szakképzés.
Az általános iskolák vonatkozásában elmondta, negatívan értékeli azt, hogy a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola lenne a legmegfelelıbb az oktatás céljára. Az önkormányzat 3 óvodai
csoportot kíván átadni a Református Egyházközségnek, viszont a piaci viszonyok azt
kívánnák meg, hogy az egyház teremtse meg hozzá a feltételeket, mindez ne az önkormányzat
segítségével és támogatásával valósuljon meg.
Jenei István Hajdúnánás, Arany János utca 12. szám alatti lakos a 2011. évi költségvetés
tervezésével kapcsolatban megjegyezte, hogy a városban a jelenlegi gyermeklétszámhoz
képest túlméretezett oktatási intézmények vannak, ezeknek a fenntartási költségei teszik ki a
város költségvetésének jó részét. Mindezek figyelembevételével idıszerőnek tartja, hogy az
önkormányzat kezdeményezi ezek szőkítését.
Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal egyes alkalmazottainak nem megfelelı a munkához
való hozzáállása, ez személyes tapasztalata. Amikor valamilyen problémájával az illetékes
személyhez fordult, az nem tanúsított segítıkész magatartást. Polgármester urat ezzel
kapcsolatban fel fogja keresni a fogadóóráján.
Ruszin Tiborné Hajdúnánás, Óvoda utca 22. szám alatti lakos véleménye szerint a
közoktatási intézményekre vonatkozó szakértıi jelentés nem volt meggyızı. A Kırösi Csoma
Sándor Gimnázium országosan elismert eredményeket ért el, azt meg kell becsülni. Elmondta,
hogy nagy hiba lenne a szakközépiskolai képzést ebbıl a körbıl kiragadni. Az érettségire
készülı diákokat nem lenne szabad bolygatni. Helyesnek tartja a felvételi követelmények
között a tanulmányi eredmény meghatározását. Szerinte a gimnáziumot 2 táncterem
kialakítása miatt nem lenne szabad átalakítani. A következı kérdéseket intézte a
képviselı-testülethez:
− A változások nehezítik-e az érettségizı osztályok helyzetét?
− A képviselı-testület kockáztatja-e a szakközépiskolai képzés színvonalát?
− Valóban nélkülözhetetlennek tartja a testület a néptánc oktatást ilyen széles körben?
− Mi a végsı célja az önkormányzatnak a szakközépiskolai épülettel?
− A gimnázium épületével van-e célja az önkormányzatnak, igaz-e az a szóbeszéd, hogy
költségmegtakarítás címén azt a késıbbiekben szintén az egyháznak kívánják átadni?
− A kollégiummal mi a terve az önkormányzatnak?
A mostani közoktatási intézmények közül csak a II. Rákóczi Ferenc iskola nem igényel
felújítást, véleménye szerint 3 éve csak ebben az iskolában nem érvényesíthetı a szabad
iskolaválasztás joga. A tanítási módszerek között különbségek vannak, kérdése, hogy azokat
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az átszervezés folyamán figyelembe veszik-e. A Rákóczi Általános Iskolában várható-e
pedagógus elbocsátás?
Megjegyezte, hogy az óvoda átadása esetében 2,5 km-t kell majd megtennie reggelente a
szülıknek.
A Bocskai István Általános Iskola vonatkozásában kérdése, hogyan lesz átalakítva az épület
az óvodások számára, lesz-e ott külön játszóudvar.
Amennyiben a Hunyadi utcai óvoda kiváltásra kerül és az Iskola utcára költözik, mi lesz
azokkal a pedagógusokkal, akik úgy nyilatkoznak, hogy nem kívánnak az új fenntartóval
munkaviszonyt létesíteni?
Kérdése, hogy a kiürítendı óvodai épületeket, illetve a Tüdıgondozó épületét milyen célra
kívánja hasznosítani az önkormányzat?
A szakértıi elemzésnek költséghatékonysági vizsgálat a neve. Véleménye szerint az tartalmát
tekintve nem költséghatékonysági elemzés. Javaslatokat tartalmaz, de az, hogy ezekbıl
milyen eredmények érhetıek el, azt nem lehet megállapítani. İ bent volt a képviselı-testületi
ülésen, a szakértı nem tudott válaszolni arra, hogy mennyi lesz a ráfordítás. Kérdése, hogy a
megtakarítást hogyan lehet értékelni?
Szólláth Tibor polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy minden intézménybe ki fog
menni, a tantestülettel és a szülıi munkaközösséggel is beszélni fog. A Bocskai iskola
felújítása kb. 500M Ft-ba fog kerülni, ezt 90-95%-os támogatással lehet megtenni.
A Tüdıgondozó vonatkozásában kifejtette, jelenleg nincs konkrét elképzelés a további
hasznosítását illetıen. Egyes közeli településeken, pl. Polgáron kistérségi járóbeteg-szakellátó
központok létesültek. Az önkormányzat abban bízik, hogy az Orvosi Rendelı felújításra
kerül. Egy szintet kívánnak építeni a Rendelıintézetre, várhatóan ott fogják elhelyezni a
Tüdıgondozót.
Jenei István véleményével kapcsolatban kifejtette, hogy a Polgármesteri Hivatalban
valószínőleg lehet találkozni ilyen esettel, viszont ı alapvetıen azt tapasztalja, hogy a Hivatali
alkalmazottai igyekeznek jól végezni a munkájukat. Jelentıs lépést tettek akkor, amikor
elhatározták, hogy a Polgármesteri Hivatalban egyablakos ügyintézést kívánnak bevezetni.
A közoktatási intézményrendszerre vonatkozóan csak koncepciót fogadott el a testület, a
végsı döntés 2011. márciusában fog megszületni. İ személy szerint fontosnak tartja a
szakmunkás-képzés erısítését. A kialakítandó egyházi óvodát illetıen kifejtette, hogy ı az
Egyházban erıforrást lát, hiszen az egyház 1 gyermekre 1,8-szeres normatívát kap. Az
egyházi nevelésben való részvétel nem kötelezı, csupán választható. Az óvodai
gyermeklétszámmal nincsen gond, a 2,5 éves gyermekek minicsoportja miatt.
Bényei Sándor közoktatási szakértı elmondta, hogy 20 éve ismeri a város közoktatását.
Negatív tapasztalata, hogy néhány városban főnyíró-elv érvényesül az intézmények
költségvetését illetıen. Berettyóújfaluban szinte valamennyi közoktatási intézmény felújításra
került, amely nagyon sok pénzébe került az önkormányzatnak. 5 éve vizsgálták meg a
település Zeneiskoláját, ami egy kúriában mőködik. Akkor felhívták az önkormányzat
figyelmét az épület rossz állapotára. Végül felújították az ingatlant és most a bank azt kérte a
várostól, hogy adja el.
A szakértıi jelentésben ık konstruktív javaslatokat tettek, az alternatívák nem lezárt
alternatívák, törvényileg nem is lehetnek azok. 2006-ban már történt egy tipikusan
költséghatékonysági vizsgálat, szomorúnak tartja azt, hogy a Soós-ház és a 4 éve felújított
Marx Károly utcai óvoda úgy néz ki, hogy újra fel kellene újítani. A szakképzésben
mőködtetett ingatlanok jelenleg azért költséghatékonyak, mert pl. valahol nincs melegvíz,
nem kell takarítani, mert nincs öltözı és nem kell központi főtés, mert dobkályhával főtenek.
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2006-ban azt gondolták, hogy a középiskola és a szakképzés, a hagyományos értelemben vett
szakmunkás képzés egyesül, integrálódik és az a fajta erı, ami a Kırösi székhely
intézményben lakozik, megszünteti a másodosztályú intézményt. Több mint 40%-a a
diákoknak a Csiha tagintézménybe jár és több mint 35% - a Kırösibe. A kollégium 1200 m2,
ekkora területet 29 diákra főteni luxus, az ingatlant értékesíteni kell, amennyiben lesz rá
lehetıség.
Az Egyháznak nem feltétlenül szükséges a feladat-átvállalás. Az óvodák normatíva feletti
támogatása több mint 100M Ft, az óvodai csoportok Református Egyháznak történı átadása
30M Ft megtakarítást jelenthet a városnak.
A középiskolák vonatkozásában nem megengedhetı az, hogy a városnak egy elsıosztályú és
egy másodosztályú középiskolája legyen. A szakmunkások jelenleg potenciális
munkanélküliek. Át kell gondolni a szakképzés helyzetét. A vezetıknek természetesen van
felelısségük, az egyes intézményekben eltérı mértékő a túlóra-kifizetés. Nem tartható
hosszútávon az, hogy a gimnáziumba 3,2-es tanulmányi átlaggal be lehet kerülni.
Ruszin Tiborné kérdéseire reagálva elmondta, hogy az önkormányzat figyeli a testületi
határozatokkal kapcsolatos szülıi reakciókat. A cél az, hogy a kisgyerekek ne vándoroljanak
az épületek között. Kb. 20-25 testnevelés órának kell jelenleg helyiséget biztosítani, jövıre
17-nek, utána csak 9-nek. 6 év múlva egy újabb fél általános iskola üresedik ki Hajdúnánáson.
Az érettségizıket semmilyen sérelem nem érheti, a gimnáziumban nem szőnhet meg a
hatosztályos képzés. Korszerő tanmőhelyeket kell kialakítani, a szakmunkásképzısök
számára is meg kell adni a lehetıséget arra, hogy érettségizzenek.
A gimnázium egyháznak történı átadása nem merült fel. Ami a kollégiumot illeti, a jelenlegi
gazdasági, társadalmi helyzetben átmeneti otthonként akár hajdúnánási gyermekek
befogadására is alkalmasnak kell lennie.
A két központi iskola és a Bocskai iskola létszáma kb. 5 év múlva egyenlı lesz a Barcsa
iskola tanulói létszámával. Az iskolák pedagógiai programjai vonatkozásában elmondta, hogy
a tantermeket külön lehet választani, az egyes oktatási módszerek megmaradnak. A Rákóczi
Iskolában pedagógus elbocsátásokra nem fog sor kerülni, az öregségi nyugdíjazással
megoldódik a probléma ebben az évben.
Az a tény, hogy az óvodásoknak reggelente 2,5 km-t kell majd megtenniük valóban hátrány,
együtt kell élni ezzel a problémával. A Bocskai Iskola épületében elıreláthatólag óvodások és
alsó tagozatos diákok kerülnek elhelyezésre, a két funkciót el lehet választani egymástól. Az
óvodai csoportok egyháznak történı átadása miatt nem lehet pedagógusokat elbocsátani, meg
kell találni a helyüket a rendszerben.
Péntek Sándor Hajdúnánás, Honfoglalás u. 56/a. szám alatti lakos véleménye szerint
komoly problémát jelent a munkanélküliség a városban és országos szinten is, elıfordul, hogy
több diplomával rendelkezı emberek munkanélküliek.
Máró Antal Hajdúnánás, Ady Endre krt. 13. szám alatti lakos véleménye szerint az
intézmény-átszervezéssel nagy fába vágta a fejszéjét a képviselı-testület, kívánja, hogy
sikerüljön megvalósítania elképzeléseit.
A városban a vízelvezetı árkok katasztrofális állapotban vannak, kérdése, hogy a
Polgármesteri Hivatalban van-e olyan ügyintézı, aki ezzel foglalkozik. Az ivóvízprogram
vonatkozásában megjegyezte, hogy a Polgári utcán kifelé az árkokban évek óta pang a víz.
Kérdése, hogy nem lehetne-e a városban a közmunka-programot jobban megszervezni.
Neki személy szerint az a véleménye, hogy az oktatási intézmények állapotáért nem a
karbantartó a felelıs, hanem a vezetı. Nemcsak az oktatási intézmények vannak rossz
állapotban, a városban panelprogramot is indítani kellene.

86
A szakmunkásképzés országos szinten nagyon gyenge, cégeknél kellene a gyakorlati oktatást
megvalósítani. A képviselı-testület felé az a kérése, hogy ne visszafelé tekintsen.
Szólláth Tibor polgármester Péntek Sándor felvetéseire reagálva elmondta, hogy sok
dologban egyetért vele.
Máró Antal kérdéseire a következıket válaszolta: a vízelvezetı árkok vonatkozásában a
közterület-felügyelık írják össze a problémákat. Egyetlen kérésük az volt, hogy a padkákat
rakják ki, de ez még nem történt meg. Véleménye szerint a belvízelvezetı rendszer nem rossz,
a befogadó nincs megnyitva, ez a probléma.
A szakmunkásképzés vonatkozásában kifejtette, hogy szeretne a helyi vállalkozókkal jó
kapcsolatot kialakítani, amelyeknél gyakorlati oktatást lehetne végezni.
Szólláth Tibor polgármester miután további hozzászólások, észrevételek nem hangzottak el,
megköszönte mindenkinek a türelmét és figyelmét.
Ezt követıen 20.00 órakor a közmeghallgatást bezárta.
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