Száma: 22137-1/2011.

„TERKA”

JEGYZİKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október
27-én - csütörtökön - du. 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról.
A közmeghallgatás helye:

Az Ifjúsági Ház (Bocskai Filmszínház épülete)
Színházterme (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér
16. szám)

A képviselı-testület részérıl jelen vannak: Szólláth Tibor polgármester, Dr. Juhász
Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Szabóné Marth Éva, Ötvös Attila, Dr. Kis Ágnes,
Dombi György, Oláh Miklós, Tóth Imre és Török István önkormányzati képviselık.
A közmeghallgatásról távol maradt: Buczkó József önkormányzati képviselı.
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé dr.
Csirke Erzsébet aljegyzı, Borók Tamásné jegyzıkönyvvezetı.
A közmeghallgatáson jelen volt a város lakossága részérıl kb. 50 fı, a Polgármesteri
Hivatal dolgozói részérıl 15 fı, az önkormányzati intézmények vezetıi, a városban
mőködı civil szervezetek vezetıi, képviselıi és a Helyi Televízió munkatársai.
Szólláth Tibor polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, a
képviselı-testület tagjait. Megállapította, hogy a képviselı-testület a jelenlévı 10 fıvel
határozatképes, így a közmeghallgatás megtartásának akadálya nincs. Tekintettel arra,
hogy a közmeghallgatás is képviselı-testületi ülés, ezért fontos a határozatképesség,
illetıleg jegyzıkönyv, valamint hang- és képfelvétel is készül.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselı-testület 2011. október 20-án de. 8,00 órai
kezdettel megtartott ülésén a jegyzıkönyv-hitelesítı kiválasztása - külön határozat
hozatala nélkül - megtörtént, Tóth Imre személyében.
Elmondta, hogy az elmúlt 1 év történéseit kívánja összefoglalni, képekkel szemléltetni.
A képviselı-testület célja, hogy minél többször és szélesebb körben vonja be a város
lakosságát döntéseinek elıkészítésébe. Ezért került sor a mai közmeghallgatás
megtartására, hogy a lakosság, illetve a városban tevékenykedı intézmények, civil
szervezetek véleményt nyilváníthassanak, javaslatot tegyenek minden közérdekő téma
kapcsán. A testület elhatározása többek között a költségvetés rendbetételére is irányult,
valamint nagyon fontos célnak tekintik a foglalkoztatás javítását, hiszen a
foglalkoztatás növelése jó alapja lehet egy jó szociálpolitikának. Osztja azon
véleményt, hogy minden egészséges hajdúnánási embernek munkából kell megélnie és
nem segélybıl. A munkahelyteremtés nagy vihart kavart akkor, amikor az
önkormányzat megvásárolta a MODE 3H Textilipari Kft. épületét.
Mai napig azt gondolja, hogy ez idıszerő és helyes döntés volt, hiszen lehetıség
adódott a mintegy 300 fıt foglalkoztató cégnek a jelenlegi munkahelyek megırzésére.
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Alapvetı célja az, hogy lehetıséget kell adni új munkahelyek létesítésére, javítva ezzel
a városban élı emberek foglalkoztatását. A nyár folyamán érkezett a Kézmő Nonprofit
Kft. nevő beruházó cég a városba, aki ezen a telephelyen közel 180 fıt foglalkoztat.
A Bakony Mővek néven ismert Polgári úti telephelyen jelenleg 60 fıt foglalkoztatnak,
illetve a napokban vesznek föl kb. 40 embert, illetve az év hátralévı részében legalább
100 fıt fel fognak venni. A vezetıség jelenlegi számítása, hogy év végre 400 fıvel fog
üzemelni a cég.
A közfoglalkoztatás terén fontos eredményeket ért el a város. 2011-ben
659 hajdúnánási lakos vett részt közhasznú munkavégzésben, akik érdemi munkát
végeztek és nagyon jelentısen hozzá tudtak járulni a város megszépüléséhez.
2011 augusztusára a nyilvántartott álláskeresık száma 449 fıvel csökkent az egy évvel
ez elıtti adathoz képest. További lehetıségeket kell keresni és fontos információként
osztotta meg a lakossággal, hogy november 8-án városunkba látogat egy kínai
delegáció, akik egy LED lámpa üzemnek az indításához keresnek megfelelı
infrastruktúrát. Mintegy 10 éve halogatott hiányossága a városnak, hogy nem
rendelkezik olyan megfelelı ipari területtel, amely alkalmas lenne az ide települı
beruházások számára munkahely teremtésére. Nem lesz könnyő feladat, de a
képviselı-testület nagyon fontos törekvésének tartja és dolgozik azon, hogy tudjon
olyan telephelyet kínálni, amely alkalmas lehet esetleg több száz embert foglalkoztató
munkahelyteremtésre.
Folyamatos kritika éri a tekintetben, hogy ma Hajdúnánáson nagyon sokan végeznek
úgy - szakemberekbıl álló - tevékenységet, ami nincs bejelentve, ezáltal nem fizetnek
adót sem. Az ilyen formában mőködı vállalkozások olyan verseny elınybe
részesülnek a többi vállalkozóval szemben, ami nem tőrhetı és nem tartható. E téren a
2012-es évben érdemleges intézkedések megtételére kell sort keríteni, ami nem a
tevékenységek megszüntetését jelenti, hanem egyenlı feltételeket kell biztosítani
adófizetés tekintetében is.
Városunkban a közhasznú munkavégzés kiterjed a parkok tisztántartására, az
intézményekben folyó karbantartási munkálatokra, valamint adminisztratív és
információs tevékenységekre. Az intézmények átszervezési feladatainál nagyon fontos
szerep hárult a közhasznú foglalkoztatottakra. A Polgármesteri Hivatal irodáiban
elvégzett festési és egyéb munkálatok is mind az ı tevékenységüket dicséri. Mindezen
túl - szintén az ı közremőködésükkel - készült el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal helyi
ügyfél irodájának felújítása, az adomány bolt kialakítása, a Pedagógiai Szakszolgálat
jelenlegi helyére való átköltöztetését teljes egészében ık végezték el. A Fürdı utcai
csereüdültetésre felajánlott épület teljes egészében felújításra került. A Kézmő
Nonprofit Kft. használatában lévı Mártírok utcai ingatlannak a kerítése, valamint az
épületben található szociális helyiségek is a mai igényeknek megfelelıen lettek az ı
segítségükkel felújítva. A Bocskai u. 79. szám alatti ingatlanon történı tetıjavítás, a
köztéri játékoknak a felújítása is általuk történt a város lakótelepein. A Fürdı utca
képét is a közhasznú munkavégzés keretében sikerült szebbé tenni. A középiskolai
kollégium új helyének kialakításában dolgoztak, és hosszas felsorolást lehetne
folytatni, hogy milyen munkálatokban mőködtek még közre.
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Szociális területen a legfontosabb eredmény az, ha új munkahelyeket tudunk a városba
hozni. A szociális földprogramban 56 család vett részt 95% fölötti eredménnyel, amely
országos szinten nagyon jó aránynak számít. Megnyitott az elsı adományház és a
látogatottsági adatokból leszőrhetı, hogy a város lakossága nagy örömmel fogadta ezt
a fajta segítséget. A tanyagondnoki szolgálat bevezetése is nagyon jó lehetıségnek
bizonyult a város külterületén élık számára. Fontos lehetıségként említette a HPV
elleni védıoltásnak az ingyenes hozzáférését, melyet a továbbiakban is fenn kíván
tartani.
Az intézményátszervezés nagyon fontos döntése volt a testületnek, amely az
önkormányzati feladatoknak igen jelentıs részét kötötte le. E döntésével a testület
elsısorban szakmai fejlesztést kívánt elérni, másodsorban a gyermekek jobb feltételek
között történı oktatását, harmadsorban pedig pénzügyi megtakarítást remélt. Hat
épület kiváltására került sor. Polgármesterként erıforrásként tekint a Hajdúnánási
Református Egyházközségre, valamint a Római Katolikus Plébániára. Az elmúlt 1 év
során mindkét egyházzal sikerült együttmőködési megállapodást kötni, amely a
városnak jelentıs elınyére szolgál. A városban folyó intézményi beruházások kapcsán
elmondta, hogy a Városi Bölcsıde felújítása folyik, amely kb. 150 millió forintos tételt
jelent és várhatóan november végére befejezıdik.
A volt Bocskai Iskola épületét a továbbiakban óvodai csoportokkal és általános iskolai
osztályokkal szeretné mőködtetni a város, amelyhez pályázati forrás szükséges, ennek
tervezési költsége kb. 2 millió forintba kerül. Az óvodai kialakításra vonatkozó
pályázati felhívás rövid idın belül kiírásra kerül, amelynek elıkészületei már
elkezdıdtek. Iskola felújításra jelenleg pályázati kiírásról még nincs információ.
Az idei évben mintegy 210 millió forintot fordít a város intézményi felújításra, ebbıl a
bölcsıde 150 millió forint. Ez egy olyan tétel az intézményi felújítások tekintetében,
amelyet az elmúlt években összességében nem költött a város.
Fontos változás, hogy a karbantartó személyzet a Gazdasági Ellátó Intézmény
irányítása alatt összevontan végzi tevékenységét a nyár óta. Sokkal hatékonyabbnak
látja a munkájukat és érdemibb eredményeket érnek el, akik tervszerően, megelızı
karbantartást fognak végezni a tevékenységük során. Az intézmények állapotát
tekintve minıségjavulást remél.
Elmondta, hogy a 2010. és 2011. évben hozott intézkedések elıreláthatólag
kb. 80 millió forintos megtakarítást fognak eredményezni a 2012. évi
költségvetésében, ezzel sikerülne egyensúlyi állapotba hozni a város költségvetését.
Hajdúnánás városa folyószámla hitellel fedezte a pénz szükségleteit, ilyen formában
finanszírozni tovább a város mőködését nem lehet. Nincs más lehetıség, minthogy
csökkenteni kell a folyószámlahitel állományt, azaz nem költhetünk többet, mint a
bevételeink. A 2012. évre vonatkozóan új adónem bevezetését nem tervezi a testület,
illetve nem támogat ilyen javaslatot. Kommunális adó csökkentésére fog javaslatot
tenni, illetve a jövı évben háromnegyed éves szemétdíj kivetésére fog sor kerülni.
Tévhitben élnek azok, akik azt mondják, hogy Hajdúnánáson a kommunális adó a
szemétdíj fedezésére szolgál. A kommunális adó a kommunális fejlesztésekre szolgál,
ebben az évben több mint 50 millió forintot költöttünk kommunális fejlesztésekre.
Tájékoztatásul elmondta, hogy egy évben a szemétszállításért fizetendı összeg
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110 millió forint. A környezı településeken egész évben fizeti a lakosság a
szemétszállítási díjat. 2012-ben arra fog javaslatot tenni, hogy a 12 ezer forintos
kommunális adónak a díja legyen csökkentve, ezzel együtt a szemétdíj pedig nem fél
évre, hanem háromnegyed évre legyen kivetve.
Pályázatok tekintetében elmondta, hogy elég sok beadott pályázata van jelenleg az
önkormányzatnak, melyek inkább kisebb összegő pályázatok, összességében
250 millió forintot képeznek. A pályázatoknál elsı számú prioritás az intézmények
rendbetétele, hogy a mőködési feltételek biztosítva legyenek, másrészt pedig a
munkahelyteremtéshez kapcsolódó fejlesztések. Ipari területeinkre vonatkozó kínálat
terén a város nagyon nehéz helyzetben van, ebben kell érdemleges lépést tenni. Két
nagy beruházás fejezıdik be az idei évben, az egyik a Hajdúnánási Gyógyfürdı új
gyógyászati részlegének bıvítése, illetve november végén megtörténik a Városi
Bölcsıde átadása.
Az elmúlt testületi ülésen tájékoztatva lett a település lakossága arról, hogy egy átfogó
komplex fejlesztési terv készült a fürdı és tágabb környezetének rendbetételére
vonatkozóan, amely a Makona csoport munkáját dicséri és nagyon reméli, hogy akár
hosszú- vagy rövid távon érdemi eredménye lesz ezen tervek felhasználásának. Utak
és járdák karbantartását illetıen, elég sok munkavégzés történt, illetve most is vannak
folyamatban.
Bebizonyosodott az is, hogy a Széchenyi utcán megvalósult beruházás, a közúti
útburkolat kiszélesítése és csapadékvíz elvezetésének megoldása is kisajátítás nélkül
készülhetett el mindenki megelégedésére.
Tedej településen is igen sok intézkedés történt, így például átadásra került a felújított
orvosi rendelı, és új szolgáltatásként megjelent a fogorvosi rendelés is.
Korszerősítésre került az óvoda főtése is, amely nagyságrendileg kb. 3 millió forintos
megtakarítást fog évente eredményezni. Segélyhívó oszlop is felállításra került a
településen, hogy aki nem rendelkezik telefonnal ilyen módon tudjon rendırségi,
orvosi vagy tőzoltó szolgáltatást kérni.
Folyamatban van a tedeji ivóvízminıség-javító programnak is az elıkészülete.
Végezetül átadta a szólás lehetıségét a lakosságnak és kérte, hogy ismertessék
mindazon feladatokat, amelyekre rövid, vagy hosszú távon megoldási javaslataik
vannak. Kérte a hozzászólni szándékozókat, hogy szíveskedjenek kifáradni a kijelölt
szónoki emelvényhez és nevüket, lakcímüket mondják el a hozzászólás elıtt.
Szabó Imre Hajdúnánás, Rákóczi utca 3. szám alatti lakos megjegyezte, hogy a
költségvetéshez úgy lehetne érdemben hozzászólni, ha annak elızetes
áttanulmányozása biztosítva lenne a lakosság számára. Érdemes lenne összehasonlítást
tenni, hogy városunk a 70-es évek elejétıl 20 év távlatában milyen fejlıdésen ment
keresztül, mennyi iskola épült, illetve orvosi rendelı, és megújult a vasútállomás.
A következı 20 év sikere volt a város fıterének megújulása pályázati pénzbıl és a
gimnázium felújítása. A templom mellett található erıdfalon található réztáblákon a
II. világháborúban elhunyt áldozatok nevei vannak feltüntetve, amelyeket meg kellene
tisztítani, hogy a nevek jól olvashatóak legyenek.

1158

A következı fölvetése a Marx Károly utcán található Nikodémusz tüdıgyógyász
emlékéhez főzıdött. 1949-ben Csohány János is tüdıbajban halt meg, és az
egészségügynek hagyta meg a lakását, hogy ott a továbbiakban a tüdıbetegek
gyógyítása történjen, itt kezdett el gyógyítani Nikodémusz doktor. Majd Zádoczky
Béla lett a fıorvos, aki szintén a tüdıbetegség gyógyításának szentelte ideje nagy
részét, aki fel is számolta a tüdıbetegséget. Az ı munkásságáról nem szól írás a
Hajdúnánási Újságban és az ı tiszteletére nem állítottak emléktáblát Hajdúnánáson,
pedig megérdemelte volna.
Máró Antal Hajdúnánás, Ady E. krt. 13. szám alatti lakos meglepıdve tapasztalta,
hogy nagyon kevesen vannak jelen a közmeghallgatáson, ami vélhetıen nem kapott
megfelelı propagandát a lakosság körében. Megjegyezte, hogy a polgármesteri
jelentés címen a lakosság részére kiadásra került szórólapot ı is megkapta. Nagyon
örül annak, hogy a közmunka program keretében mennyi érdemi munkálat tudott
megvalósulni és örömmel tapasztalta, hogy a munkanélküliség is csökkent ez által.
A város nem készült fel arra, hogy sok munkás embert kellett munkába állítani.
A város lakosainak véleménye mégis az, hogy nem lett tisztább Hajdúnánás. Szintén e
témánál említette, hogy ennyi sétáló és ücsörgı közhasznú munkást még nem látott a
városban munkaidı alatt, ezt a problémát alaposabb szervezéssel meg lehetne
szüntetni. Nagyon jól jött a városnak az, hogy a MODE 3H Kft. épületét megvásárolta
a város, ezáltal nagyon sok munkahely megırzése biztosítva lett a továbbiakban is.
Az volt a véleménye, hogy a MODE 3H Textilipari Kft-nél dolgozó embereknek a
munkahelyét nem megmentették, hanem kialakítottak egy „rabszolgatartó
társadalmat”, mivel nem tisztességes munkafeltételeket biztosítanak az alkalmazottak
számára, a jövedelmi viszonyaikat tekintve, illetve a ledolgozott heti munkaóra is jóval
több, mint 40 óra.
A Bőnmegelızési Tanácsnak az elmúlt napokban megtartott ülésén elhangzott, hogy a
város szórakozó helyein ellenırzést tartottak, amelynek célja a kiskorúak igazoltatása,
ellenırzése volt. Véleménye szerint, nem valós információ az, hogy mindössze csak
1-2 kiskorú tartózkodott az éjszakai szórakozóhelyeken.
Örömmel tapasztalta, hogy a képviselı-testületi ülések jobb hangulatban telnek az
elmúlt idıszakhoz képest. Végezetül megjegyezte, hogy a polgármesteri jelentés címő
kiadványban a polgármester hangot adott annak, hogy 2014-tıl a jelenleg betöltött két
funkció közül Hajdúnánás mellett kötelezi el magát, ezt nagy örömmel fogadta.

Dr. Éles András Hajdúnánás, Kazinczy u. 28. szám alatti lakos megállapította,
hogy a jelenlévık közül csak kb. 25 ember az, aki nem érintett Hajdúnánás város
Önkormányzatát illetıen. Az önkormányzat meghívta a város lakosságát hivatalos
honlapján keresztül, megjelölve a tárgyalni kívánt két napirendi pontot. Megkérdezte,
hogy a polgármester tarja-e még azt a kijelentését, hogy 9 hónap alatt Hajdúnánáson
több minden történt, mint az elmúlt 10 évben. Megjegyezte, hogy az ı
polgármestersége idején a tőzoltóság eszközbeszerzésére jelentıs összeg lett fordítva.
A polgármesteri munkakör átadás-átvételérıl készült jegyzıkönyv szerint az
önkormányzat Bérlakás Értékesítési Lebonyolítási Számláján elkülönített alap
190 millió forint volt.
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A legutóbbi költségvetés módosításakor ugyan ezen számlán a rendelkezésre álló
összeg már csak 111 millió forint volt.
Még mindig hisznek a pedagógusok abban, hogy a volt Bocskai Iskola ismét kinyitja
kapuit. Nagy hiba az, amikor az önkormányzat átengedi az intézményeit a Református
Egyháznak, 7 millió forintot intézmény felújításra költ, 100 gyermeket elenged az
önkormányzati intézményekbıl és még mind emellett arra vállal kötelezettséget, hogy
a nagyobb beruházásokat még a jövıben is finanszírozza. Megítélése szerint, az ilyen
polgármester az egyház polgármestere. Ha ezekrıl az intézményekrıl olyan lelkesen
lemond a vezetés, akkor hogy van az, hogy a 2010. évi költségvetés zárszámadása és a
2011. évi költségvetés tervezett hiánya egymástól rosszabb eredménnyel számol. Úgy
gondolja, hogy ez nem a sértıdött ember kijelentése. Amihez gratulálni lehet, az a
munkahely teremtés. Amikor a polgármester nyomja a gombot a minimál bérre, akkor
gondolja azt is végig, hogy a MODE 3H Kft-nél dolgozó emberek sorsa 2002-ben a
FIDESZ kormány 50%-os minimálbér emelésénél pecsételıdött meg. A minimálbért
ki kell termelni, azt a termékek árában érvényesíteni kell. A munkahelyteremtésben
sikert ért el testület, amirıl pedig „dicshimnuszt” zengnek, az nem a jelenlegi testület
érdeme.
A „nanaspiac.hu” honlapon már néhány kritika meg lett fogalmazva a mostani vezetés
munkájával kapcsolatban. Az elmúlt húsz év egy folyamatos építkezés volt.
Az aki, most azt mondja, hogy milyen ragyogó gazdasági költségvetése van a
városnak, képviselıként bele akarta hajszolni a várost egy deviza alapú hitel
felvételbe.
Tavaly decemberben az adó már meg lett emelve, nem adó formájában, hanem a
hulladékszállítási díjban. Az üdülıtulajdonosoktól pedig 6 havi szemétszállítási díjat
szednek, akik egyébként szezonálisan tartózkodnak itt 3 hónapig.
Balázs András Hajdúnánás, Dorogi u. 51. szám alatti lakos azzal kezdte
hozzászólását, hogy a jelenlegi testületnek a lakosság bizalmat szavazott.
Az utcanevek változásával kapcsolatban megjegyezte, reméli, hogy nem lesz a
belvárosban Lomos utca, Mezıgazdasági utca, Gépállomás utca. A volt Bocskai Iskola
jövıjével kapcsolatban megkérdezte, ha az állam „lenyúlja” az iskolákat, akkor miért
kell pénzt belefektetni. Ha pedig meghagyja a városnak és nincs szükség az épületre,
miért kell terveket szıni, forrást belefektetni. Ha a TESCO ide akar települni és azt
mondja, hogy fél milliárdot ad a városnak, ez a terület ideálisnak bizonyulna.
Polgármester úr megfogalmazta a bejelentés nélkül mőködı vállalkozásokról, hogy
szívesen látja ıket, csak legyenek ık is adófizetı polgárai a városnak. Ebben egyetért,
határozottan a vállalkozók közzé kellene sorolni ıket. Elvárni, hogy bejelentett
vállalkozók legyenek, gazdasági egységet alkossanak, piaci viszonyok között
mőködjenek, adót fizessenek. A meglévı vállalkozók adóbefizetéseit valamilyen
szinten csökkenteni lehetne. Az építményadó tekintetében egy igazságos középutat
kellene találni.
Jenei István Hajdúnánás, Arany J. u. 12. szám alatti lakos kifejezésre juttatta, hogy
örül a munkahelyteremtésben elért eredményeknek. Reméli, hogy nem jut a korábbi
években mőködı Bakony Mővek nevő cég sorsára. Az év eleji lakossági fórumon tette
szóvá az önkormányzat egyik ügyintézési területén tapasztalt hiányosságait.
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Emiatt az ügyének rendezése érdekében a polgármester közbenjárását kérte és ígéretet
kapott az ügy megnyugtató rendezésére. A késıbbiekben szóbeli választ kapott, amit
nem tartott elfogadhatónak. Elvárja, hogy a hivatal dolgozói a város polgárainak
ügyében maradéktalanul tegyenek eleget, ide értve azt is, hogy az ügyben levelezést
kell folytatni a kérelmezıvel, annál is inkább, ha a kérelmezınek egy magasabb
fórumhoz kell fordulni az ügy rendezése érdekében.
A Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének delegáltjaként a
Bőnmegelızési Tanácsban képviseli az egyesületet. Az október 20-i képviselı-testületi
ülésre az egyesület kérelmet nyújtott be, miszerint az egyesület tanácskozási státuszát
változtassák meg döntési jogra. Sajnálatosnak tartja, hogy a testületi tagok közül
néhányan nem tartják fontosnak a státuszuk megerısítését. Az egyesület képviseletét a
tagok bizalmi szavazása alapján nyerte el. A napokban értesült arról, hogy a
kormánynak szándékában áll gyógyászatban érvényesített kedvezmények megvonását
kezdeményezni, amennyiben a beteg nem mőködik együtt orvosával. Mindazoknak,
akik nagyobb jövedelemmel rendelkeznek, figyelembe kellene venni, hogy nem
egyformán telik a közüzemi szolgáltatások megfizetésére. Véleménye szerint, a
nagyobb igénybe vevık a szolgáltatás nagyságának arányában fizessenek többet.
Kelemen Sándor Hajdúnánás, Toldi u. 15/a. szám alatti lakos megjegyezte, hogy
nem elégedett városunk közbiztonságával, mivel egyre nagyobb számban vannak jelen
a bőnözések, különösen a szılıskertekben. Irtják a határ menti erdısávokat is és sok a
lakásfeltörés. Változnia kellene annak a szabálynak is, hogy a bőnözınek nagyobb
joga van, mint a sértettnek. Az elmúlt évben is jelezte, hogy a szılıskertek nyerjék
vissza
méltóságukat,
ennek
érdekében
kellene
intézkedéseket
tenni.
A mezıgazdaságnak nagyon fontos tétele, hogy mi magunk teremtsük meg a napi
szükségletünket.
A gazdálkodó társai nevében tette meg azon észrevételét, hogy a Mezei İrszolgálat
szolgálati idıbeosztását át kellene szervezni, mert az idıhatárok már ismertek a
bőnözık számára. Tudják, hogy a napszaknak melyik órája az, amikor nincs
ırszolgálat és ezt kihasználva garázdálkodnak a határban. Hajdúnánáson nagyon sok
tulajdonost és bérlıt érinti az, hogy a város határában nem megoldott a csapadékvíz
elvezetés. Igen nagy területet képeznek a belvízzel elárasztott földek, a pályázati
forrásokra igen nagy szüksége lenne a városnak. A kivezetı csatornák karbantartására
nagy figyelmet kell fordítani, a nagyobb probléma a Keleti-fıcsatorna északi oldalán
tapasztalható. Véleménye szerint, nem a város fıtere alatt van helye az elhunyt
szovjet katonák tetemeinek, ezeknek méltóbb helye lenne a város temetıjében, ebben
kérte a képviselı-testület intézkedését.
Arra biztatta a lakosságot, hogy fáradjanak el a közmeghallgatásra, mivel ez az a
fórum, ahol javaslatot tehetnek, vagy véleményt fogalmazhatnak meg olyan témákban,
amely a lakosságot foglalkoztatja.
Gacsályi Gábor a Hajdúnánási Református Egyházközség lelkipásztora
Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám alatti lakos azon szülık és gyermekek nevében
mondott köszönetet a testület tagjainak, akik elégedetten viszik gyermekeiket a
Hajdúnánási Református Óvodába, illetve azon dolgozók nevében, akiknek továbbra is
van munkahelyük. A korábbi években az elızı polgármester vezetése alatt nem volt
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tapasztalható az egyház és az önkormányzat közötti békés együttmőködés. Szerencsére
napjainkra ez megváltozott. Megköszönte a Polgármesteri Hivatal munkatársainak
segítıkész közremőködését, akik az önkormányzat és az egyház között létrejött
megállapodás alapján a Hajdúnánási Óvoda, valamint a Szociális Gondozási
Központot érintıen, az egyházi feladatátvállalással járó átadás-átvételi eljárásban részt
vettek. Elegendı volt egyetlen megállapodást kötni ehhez a sikeres együttmőködéshez,
nem úgy, mint 15 évvel ezelıtt. Öröm számára, hogy megszőnt a megosztottság a
városban.
A Szociális Gondozási Központról az elıbbiekben nem volt szó, aminek a maga
részérıl örül. Most ért véget egy két és fél napos miniszteri ellenırzés, és amikor
végeztek a szakemberek a munkájukkal, az ellenırzésen tapasztaltak miatt nagyon
szégyenkezve érezte magát. Kérte ıket arra, hogy csak azokat a megállapításokat,
hiányosságokat rögzítsék a jegyzıkönyvben, amelyek helyrehozhatóak. Ezek olyan
hiányosságok, amelyet a város vezetésével közös együttmőködés keretében kell
helyrehozni.
Szólláth Tibor polgármester úr ezt követıen elmondta, hogy érdemi válaszokat
kíván adni a hozzászólások kapcsán.
Máró Antal fölvetésére elmondta, a képviselı-testület 2011. október 20-án tartott
ülésén is elhangzott, hogy a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ felújítása miatt a
Bocskai Filmszínház épületében kerül sor a közmeghallgatásra. A képújságban is
közlésre került, illetve a város honlapján is közzétételre került. A közmeghallgatásnak
a 18,00 órai kezdési idıpontja is arra való tekintettel lett javasolva, hogy munkájuk
végeztével minél többen el tudjanak jönni a lakosság részérıl. Mindenkinek
megköszöni a részvételét, de bizonyára sokan lesznek azok, akik a televízió
közvetítését fogják megnézni. Az elmúlt idıszakban van változás a város vezetésének
a lakossággal történı találkozási lehetıségét illetıen. Az átszervezés kapcsán minden
oktatási intézményben az érdeklıdı szülık és pedagógusok jelenlétében tájékoztatást
adott a testület döntésérıl és ennek kapcsán várható változásokról. Minden képviselı
társát arra kérte, hogy tartsanak fogadó órát a lakosság részére. A közmunka program
kapcsán tisztában van a jelzett problémákkal. Az idei közmunkában a korábbiakkal
ellentétben nem egy szők réteg, hanem minél több ember bevonásra került, köztük
olyanok is, akikrıl nem gondolták, hogy valaha is közmunkát fog végezni.
Aki 2011-ben nem végzett közmunkát, jövıre semmi féle szociális ellátásban nem
részesülhet. A közmunkások nagyon komoly értékteremtı tevékenységet is végeztek.
A Fürdı utcának a nyári állapotát ı maga is katasztrófának tartja, ebben jelentıs
változásokra fog sor kerülni. A turizmussal és a vendéglátással foglalkozó
vállalkozásokkal e terén már folytatott tárgyalásokat és kérte ıket az érdemi
közremőködésre. Különösen a nem megfelelı helyen elhelyezett szemétlerakókkal
szemben kell eredményt elérni. A MODE 3H Kft. mőködésével kapcsolatosan
elmondta, hogy önálló gazdálkodó tevékenységet folytatnak, amelybe az
önkormányzat nem tud érdemben beleszólni. A Bőnmegelızési Tanács ülésén
elhangzott tájékoztatás kapcsán, amely a fiatalkorúak éjszakai ellenırzésére
vonatkozik, örül annak, hogy egyáltalán elkezdıdött ezeknek az ellenırzése.
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Itt hívta fel a figyelmet az intézményvezetık és szülık elengedhetetlen
közremőködésére, több szigorúságot kér, és az iskolák házirendjében is elı lehet írni
az ilyen irányú korlátokat.
Dr. Éles András hozzászólásával kapcsolatosan elmondta, valóban örül annak, hogy
az a hangnem eltőnt a képviselı-testületi ülésekrıl, ami a hozzászóló polgármestersége
idején jelen volt. Azok az adatok, amelyeket említett, nem felelnek meg a valóságnak.
Sértıdöttségének nem a közmeghallgatáson kellene hangot adni, lett volna lehetısége
képviselıként megtenni az észrevételeit. Az asztal mellett olyan emberek ülnek, akik a
város elıre menetelét akarják, ezt kell rendezıelvnek tekinteni, polgármesterként is ezt
képviseli. Hajdúnánás város története nem 20 éves múltra tekint vissza és nem is az
utolsó egy évre. Neki nem okoz nehézséget Dr. Éles András volt polgármesternek és a
korábbi testületek tagjainak megköszönni azokat a döntéseket, amelyek a város
fejlıdése érdekében születtek. Sok mindenben viszont nem szolgálták a város elıre
menetelét és nagyon sok kárt is okoztak ezzel. Nagyon sok hiányosság is felhozható,
ezzel együtt olyan feladatok, amelyek a jelenlegi testület tagjaira várnak.
Balázs Andrásnak az utcanevek kapcsán tett észrevételére megjegyezte, hogy Hámán
Kató utcának és egyéb más utcáknak nincs már helye Hajdúnánáson. Hajdúnánás
2011 ıszén a rendszerváltozás idıszakát éli. November 3-án egy megnyíló kiállítás
kapcsán a város lakossága szembesülhet azzal a kb. 20 éves város történettel, amely
bizonyára mindenkit meg fog döbbenteni. Szemléltetve lesz, hogy 1940-es évektıl az
1960-as évek elejéig milyen tragédiákat élt át a város. Szeretettel vár mindenkit erre a
kiállításra, amikor is szembe nézhetünk azzal a múlttal, amelyrıl a nagyapáink is csak
óvakodva beszéltek. Az utca nevek tekintetében próbáltak a képviselı-testület tagjai
olyan középpontot találni, amely a többség akaratával megegyezik. Van még két olyan
óvodája az önkormányzatnak, amely nem óvodának épült és nagyon rossz állapotban
van jelenleg. Ezeket a gyermekeket rövid idın belül ki kell költöztetni. Ha erre sikerül
állami forrást elnyerni és sikerül felújítani a volt Bocskai Iskola épületét, hogy
funkciójának megfelelıen mőködjön, akkor úgy gondolja, hogy jó döntést hozott a
képviselı-testület. Ma az óvodák szinte kivétel nélkül nagyon a határán vannak annak
a mőködési feltételnek, amely a biztonságos napi mőködést garantálná.
A legszükségesebb felújítási munkálatokat a karbantartók és dolgozók segítségével
sikerült elvégeztetni annak érdekében, hogy az óvodák mőködése napi szinten
biztosítva legyen. Építészetileg és gépészetileg nagyon elavult állapotban vannak az
intézményeink. Az építményadó mértékébıl az önkormányzat visszavett, viszont
adóbevételek nélkül nem lehet a várost üzemeltetni. A minimálbérrel kapcsolatosan
megjegyezte, hogy a 1998-ban 19 ezer forint volt a minimálbér. Nem hiszi, hogy a
19 ezer forintnál kellett volna megmaradni. Amikor a 2000-es évek elején az
országban megtörtént a minimálbér emelés, egy fontos életszínvonal javulás indult el.
Természetesen ez a vállalkozókat nehéz helyzetbe hozta, ezért az lenne a szerencsés,
ha a vállalkozásoknak munkája lenne. Ma Hajdúnánáson ezért kell dolgozni, hogy
megérje vállalkozást üzemeltetni, vagy indítani, és azt kell szem elıtt tartani, hogy a
hajdúnánási vállalkozások itt találják meg azokat a feltételeket, amely a tevékenységük
végzése szempontjából a településhez köti ıket. Kellenek új vállalkozások is, alapvetı
célunk az, hogy a mőködı vállalkozások megmaradjanak városunkban.
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Ha a vállalkozások elkezdenek tevékenykedni, megjelenik a vásárló erı a városban,
akik képesek lesznek olyan termékeket vásárolni, olyan szolgáltatásokat igénybe
venni, amelyet egyébként nem vásárolnak, vagy nem vesznek igénybe. A siker kulcsa
véleménye szerint ebben rejlene. Elkötelezett abban, hogy munkát kell az embereknek
adni, segélybıl nem lehet megélni. A munka iránt érdeklıdı emberek szeretnének
betelepülni a városba, szeretnének itt lakást vásárolni.
Ha Hajdúnánás városa nem lesz járásközpont, azt kudarcként fogja megélni, hiszen
nagyon sok tekintetben elınyére szolgálna a városnak.
Jenei István fölvetésére megjegyezte, hogy a szomszéddal folytatott vitákba soha nem
fog beleavatkozni, ez nem egy polgármesternek a feladata. Ezt elızetesen szóban is
közölte, írásban sem fogalmazna másként.
Kelemen Sándor felszólalásával kapcsolatosan megjegyezte, hogy a szılıskertek
valóban a város nagyon fontos helyszínei voltak. Amikor az emberek oda mentek, a
szabadidejüket azzal töltötték el, hogy értéket teremtettek, hiszen a munka nemesít.
Sajnos, ma a munka gyümölcse nagyon sok esetben nem abban a háztartásban kerül
fogyasztásra, aki megdolgozott érte, ami pedig jelentıs mértékben megkérdıjelezheti a
szılıskertek hosszú távon való fenntarthatóságát. Ebben még fontos eredményeket
nem tudtunk elérni, de elkezdıdött egy folyamat. Szeretné, ha a szılıskertek
kerítésrendszere újra zárhatóvá válna, ha meg lehetne akadályozni illetéktelenek
számára a szabad átjárhatóságot. Szabályokat kell alkalmazni, azokat betartani és
betartatni.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a Magyar Köztársaság moldovai nagykövetével vette
fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy a Benderiben található, több mint 300 ártatlan
magyar hadifogoly és munkaszolgálatos részére kialakított katonai emlékparkban a
város képviseletében megemlékezzen az áldozatokról.
Újra lehetıség nyílik az újházhelyen található telkek vásárlására, úgy gondolja, hogy
lesz is jelentkezı a fiatalok körében. Az önkormányzati bérlakás alapban 185 millió
forint van, ellentétben azzal, ami a közmeghallgatáson elhangzott Szeretne az
önkormányzat egy olyan programot indítani, hogy akik jelenleg szociális bérlakásban
laknak, megvásárolhassanak bizonyos számú szociális bérlakást, természetesen a
szocpol kedvezmény igénybevételével. Szeretnék a lakáskasszában lévı forrásokat
növelni, megalapozni azokat a forrásokat, amelyeket a pályázati lehetıségeket fogják
bıvíteni. Több elıkészítés alatt lévı pályázat is van, amelyek közül a legfontosabb a
távfőtımő rekonstrukciója lenne.
A Református Egyházközséggel létrejött megállapodásnak köszönhetıen 23 millió
forint minden évben megmarad a város költségvetésében. Minden olyan közösségre,
amely a város önkormányzatával együtt kíván mőködni és a város fejlıdését szolgálja,
ezekre erıforrásként kell tekinteni.
Végezetül azzal köszönt el a lakosságtól, hogy a város érdekeit nem elızheti meg
magánérdek.
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Szeretettel hívta meg a város lakosságát azokra a programokra, amelyek ezt követıen
kerülnek megrendezésre, különösen a Város Napi rendezvénysorozat programjaira és a
város asztalához.
Miután további hozzászólások, észrevételek nem hangzottak el, polgármester úr
megköszönte mindenkinek a türelmét és figyelmét. Ezt követıen 19.55 órakor a
közmeghallgatást bezárta.
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