Száma: 2140-1/2012.

„TERKA”

JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február
6-án - hétfın - du. 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról.
A közmeghallgatás helye:

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Színházterme
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám)

A képviselı-testület részérıl az ülés megkezdésekor jelen vannak: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Szabóné Marth Éva,
Dr. Kis Ágnes, Buczkó József, Dombi György, Oláh Miklós, Tóth Imre és Török
István önkormányzati képviselık.
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. 20 fı, a Polgármesteri
Hivatal dolgozói részérıl 30 fı, az önkormányzati intézmények vezetıi, dolgozói, 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 2012. január 26-án de. 8,00 órai
kezdettel megtartott ülésén a jegyzıkönyv-hitelesítı kiválasztása - külön határozat
hozatala nélkül - megtörtént, Tóth Imre személyében.
Elmondta, hogy egy olyan szemléletváltást kívántak megvalósítani, amely az
ésszerőség és takarékosság jegyében fogja szemléltetni a változásokat. Az intézményi
átszervezés kapcsán nagyon nagy volt a félelem, az intézkedések felfokozott
hangulatot keltettek sokakban, ami a visszajelzések szerint mára jelentıs mértékben
megszőntek. Az oktatási intézményekben elméletileg és gyakorlatilag meg lettek téve
azok az intézkedések, amelyeket ésszerően végre lehetett hajtani, annak a hármas
gondolatkörnek a jegyében, amely azt célozta meg, hogy magasabb színvonalon, jobb
körülmények között és takarékosabb gazdálkodás mellett mőködjenek az intézmények.
A mővészeti oktatás keretében plusz normatíva lehívására van lehetıség.
A körülményeket illetıen, van egy átmeneti állapot.
Tájékoztatásul elmondta, hogy az intézményekben a rendkívüli tanítási szünetet azért
került elrendelésre, mert 16 oC foknál nem tudtak magasabb tantermi hımérsékletet
biztosítani. Illetve fontos érv volt, hogy az elavult rendszerek esetleges meghibásodása
miatt, a késıbbiekben hosszabb idıre is leállhat a rendszer.
Véleménye szerint, a történelmi egyházakra erıforrásként kell tekinteni, akikkel a
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város érdekében történı gazdaságosabb együttmőködés miatt kötött megállapodást az
önkormányzat. Számszerősítve is látható lesz a jelenlévık számára, hogy milyen
megtakarítást jelent ez a városnak.
Olyan információkról van tudomása, mely szerint a város költségvetési hiánya
kétségbe ejtı, amelynek éppen ellenkezıjét szemléltetik a látható diagramok.
Az is jól látható, hogy pld. 2011. december 31-én az önkormányzat 260 millió körül
zárta a folyószámla hitelét. Az idei évben kb. 300 millió forint körül van tervezve a
költségvetési hiány.
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a Startmunka programban jelentıs összegő pályázati
forrást nyert a város, amely 100%-ban finanszírozott. Ma érkezett az értesítés,
miszerint 200 millió forintos támogatással 197 foglalkoztatására lesz lehetıség. fıt tud
az önkormányzat foglalkoztatni. A program keretében belterületi belvízelvezetı
árkoknak, külterületi dőlı utaknak a rendbetétele valósulhat meg, illetve illegális
hulladéklerakóknak a felszámolása történhet meg. Ahhoz, hogy eredményes legyen a
program, némi önerıt szükséges lesz vállalni.
Februárban elindul a foglalkoztatásnak egyik része, a következı pedig áprilisban.
Mezıgazdasági kertészeti termelés is el fog indulni, melynek keretében elsı körben
100 fı foglalkoztatása van tervezve, amelyre mintegy 120 millió forint támogatást kért
a város. Ez jelenleg még nem került elbírálásra. A program keretében nagyságrendileg
az idei évben 10 hektár területen kezdıdne el szántóföldi zöldségtermesztés, jövıre
pedig már a feldolgozásban is gondolkodni kíván az önkormányzat.
A Startmunka program keretében lesz egy jelentıs beruházás, mely szerint több
erıgépet, eszközt is vásárol az önkormányzat, illetve egy olyan gépet is, amely a
begyőjtött nyesedékeknek, ágaknak a további energiaforrásként történı hasznosítását
fogja szolgálni. A tervek szerint, két épületnek a főtését tudják majd jelentıs energia
megtakarítás mellett biztosítani.
Néhány intézkedést számszerősítve is kiemelt, amely az önkormányzat
költségvetésében megtakarítást eredményezett, mint pld. az intézményi épületek
kiürítésébıl keletkezı rezsi költség, amely éves szinten 17 millió forintot jelent. Lehet
látni a Református Egyházközségnek átadott feladatokból eredı megtakarítást, mely
éves szinten majdnem 33 millió forinttal javítja a város költségvetési helyzetét.
A szociális területet érintve hangsúlyozta, hogy hosszú távon szeretné a város
embereinek gondolkodását pozitív irányba terelni. 2011. évben a közmunka program
keretében 659 fı kapott kereseti lehetıséget 168 millió forint támogatásnak
köszönhetıen, melyhez a képviselı-testület 32 millió forint önrészt biztosított.
Az elmúlt évben a szociális földprogram keretében 56 család részvételével, egy
nagyon sikeres és eredményes program valósulhatott meg.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a Kézmő Nonprofit Kft. jelenleg 421 fıt foglalkoztat
városunkban, amely egy nagyon dinamikus emelkedés volt, hiszen a nyáron még
annak reményében terveztek, hogy év végére kb. 300 fı foglalkoztatását fogják
biztosítani.
A szociális földprogramnak a kiszélesítésére is javaslatot fog tenni a képviselı-testület
elıtt, amelyet a 2012. évi költségvetés tartalmazni fogja.
A programban való részvételét már 73 család jelezte, a környezettanulmány is
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megtörtént és jó esély van arra, hogy a tavalyi év tapasztalatai alapján ez sikeresen
tovább folytatódjon. A program nem csak növénytermesztésben fog megvalósulni,
hanem állattenyésztésben is.
A szociális rászorulók részére az idei főtési szezonban is lehetıség volt tőzifa
igénylésre ellenırzött körülmények között, a famennyiséget az önkormányzat ki is
szállította. A nagyobb mennyiséget igénylı rászorulók részére pedig a görbeházi út
mentén biztosította az önkormányzat a tőzifa beszerzését.
(Ötvös Attila önkormányzati képviselı megérkezett a közmeghallgatásra, így a
képviselı-testület 11 fıvel folytatta tovább a munkáját).
Foglalkoztatja a város közvéleményét a Mode 3H Textilipari Kft-nek a sorsa is.
Az önkormányzatra szorosan nem tartozik, de a maga részérıl minden segítséget meg
fog adni a munkaerı megırzéséhez. Ennek érdekében a cég vezetıjével a Hajdú-Bihar
Megyei Munkaügyi Központnál is tájékozódott, illetve egy új termelı cég már
érdeklıdött a továbbfoglalkoztatási lehetıségekrıl. Jelenlegi információi szerint,
február közepétıl kb. 170 fıvel fog indulni az új cég, akik szeretnének Hajdúnánáson
hosszú távon tervezni.
Tedejen is olyan fejlesztések történtek, melyek már nagyon szükségesek voltak.
A település iránti odafigyelést a késıbbiekben is meg kell ırizni. Az ivóvízminıség
javító program is elindult a településen, amely valószínőleg az idei évben be is
fejezıdhet.
Magyarországon egy olyan közigazgatási rendszer fog létrejönni, amely városunkra
nézve jelentıs változásokat hozhat a járási központtá válás szempontjából, ebben
nagyon jók az esélyeink. Egyik fı célunk ez lenne, ugyanakkor foglalkoztatja az is,
hogy a közigazgatási központtá válás után Hajdúnánás térségi gazdasági központtá
tud-e válni. Akkor fog ez a város újra sikeres lenni, ha az itt élı emberek meg tudják
keresni azt a forrást, amivel a család mindennapi megélhetését biztosítani tudják.
A 2012. évi költségvetésnek a fı számainál a személyi jellegő kiadások a jelentısek.
A bevételi oldalon továbbra is az állami támogatás az, amely a legnagyobb tételt teszi
ki, valamint a helyi adó bevételek, finanszírozási bevételek.
Végezetül átadta a szólás lehetıségét a lakosságnak és kérte, hogy mondják el
javaslataikat, vagy tegyék fel kérdéseiket. Kérte a hozzászólni szándékozókat, hogy
szíveskedjenek kifáradni a kijelölt szónoki emelvényhez és nevüket, lakcímüket
mondják el a hozzászólás elıtt.
Dr. Éles András Hajdúnánás, Kazinczy u. 28. szám alatti lakos megjegyezte, hogy
az eddig hallottak alapján a polgármester a 2012. évi költségvetést kb. 3 mondatban
foglalta össze, illetve a szemléltetésként a diagramok voltak láthatóak. A lakosság
azért jött el a közmeghallgatásra, mert a meghívóban ismertetett 2012. évi
költségvetésrıl kívántak hallani. Ha a szemléletváltásban az a város
képviselı-testületének az elképzelése, hogy iskolát, kollégiumot és óvodát zárnak be,
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és ezáltal a város tevékenységére még büszkék is, akkor rossz az irány. Véleménye
szerint, ami most történik, az az egyház kiszolgálása. Megkérdezte, igaz-e hogy a volt
Bocskai iskola épületének Európai Uniós megfeleléső konyhájáról eszközöket és
berendezéseket vittek, a Református Egyházközségnek feladatátvállalás kapcsán
átadott Polgári úti intézmény konyhájára. Igaz-e az az állítás, miszerint a Hunyadi
utcai óvodába kb. 600 ezer forint összegő kárt tettek azok, akik utasítás szerint a
WC-tartályokat, kézmosókat, vízcsapokat és játékokat leszerelték.
Polgármester úr a parlamentben megszavazta, hogy a polgármesterek ne lehessenek
parlamenti képviselık. A televíziós vitában, amikor a polgármester jelöltek
vitatkoztak, azt nyilatkozta, hogy a polgármester legjobb helyen a parlamentben van.
Ha ez így van, akkor melyik kijelentése volt igaz. Hajdúnánás soha sem volt járási
központ, Hajdúnánás azzal a joggal rendelkezett, mintha járási központ lett volna,
ezért nevezték járási jogú városnak. A járások szerepe semmivel sem lesz több, mint
ami jelenleg Hajdúnánásnak van. Miért akarja tönkre tenni a Hajdúnánás és
Hajdúdorog városok közötti természetes kapcsolatot annak érdekében, hogy egy rossz
ötlet alapján 50 km-t utaztatják az embereket a volt polgári járások, pld. Újtíkosról,
Tiszagyulaházáról vagy Újszentmargitáról Hajdúnánásra, miközben Hajdúdorogról az
embereket Hajdúböszörménybe akarják küldeni. Hajdúdorog és Hajdúnánás
kb. 27 ezer lakosa több, mint a Hajdúhadház és Téglás által alkotott kistérség. Miért
nem Hajdúböszörményhez viszik Hajdúhadházat és Téglást, miért nem alkothat
Hajdúdorog és Hajdúnánás egy közigazgatási egységet. A két városnak az elmúlt
20 éves kapcsolata sokkal többre méltatja ezt a két várost, minthogy Hajdúnánásnak
Újszentmargita legyen a partnere a járásban. A járási jog okmányirodai feladatokat,
gyámhatósági feladatokat, építéshatósági eljárási feladatokat kap, ha minden igaz
megkapja a kis kormányhivatali szerepet. A felsorolt tevékenységek közül mindegyik
Hajdúnánáson van. Van-e a képviselı-testület tagjai közt olyan személy, aki tudja,
hogy ennek a költségvetésnek a belsı arányai mit mutatnak.
Véleménye szerint, a városban lezajlott intézményi átszervezést nem lehet
sikertörténetnek említeni. Megkérdezte a város polgármesterét, hol látja igazoltnak azt
a kijelentését, miszerint 1 év alatt Hajdúnánás többet fejlıdött, mint az elmúlt
10 évben. A saját elmondásait fotókkal, ténybeli videó felvételekkel és újságcikkekkel
tudja bizonyítani.
Arról is van információja, hogy a városban tevékenykedı Kézmő Nonprofit Kft-nél
egyeseket rávettek arra, hogy romának vallja magát. A városban ennyi mozgásában
korlátozott vagy valamilyen betegségben szenvedı, illetve roma származású ember
nincs, amit a cégnél feltüntettek. Kétségei vannak a pályázatírókkal kapcsolatosan is.
Tudomása szerint, 2 nyertes pályázatról lehet beszélni, egyrészt 10 millió forintot
nyert a város a Bocskai utcán megvalósított kommunizmus áldozatainak emléket állító
kiállításra, illetve 18 millió forintot a Sportpályán megvalósítandó infrastruktúra
fejlesztésre. Mi az, amit még nyert Hajdúnánás az elızı 10 év beruházásaihoz képest,
polgármester úr mennyivel többnek véli egy év fejlesztéseit, amirıl a Hajdú-Bihari
Naplóban megjelent cikkében is írt. Nem tartja indokoltnak azt sem, hogy az
önkormányzat pályázat figyelı cégnek megbízási díjat fizet, hiszen a parlamenti
képviselınek minden információ rendelkezésére áll a pályázati kiírások
vonatkozásában.
Megjegyezte, hogy a hóesés után a városi utak nem megfelelıen vannak takarítva, erre
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is nagyobb gondot kellene fordítani. A Bocskai utcai bérlakások még rosszabb
állapotban vannak, mint amilyen az ı polgármestersége idején volt, ami
idegenforgalmi látványosság szempontjából nem szerencsés. Fontosnak tartotta
elmondani, hogy amikor a polgármesteri munkakör átadás-átvétel megtörtént,
200 millió forint maradt az önkormányzat költségvetésében. A közmeghallgatásnak
akkor van értelme, ha tárgyilagos. Megjegyezte, hogy Hajdúdorogon minden lakáshoz
eljutott a városuk 2012. évi költségvetésének fı számairól szóló tájékoztató.
Ez követendı példa lehetne a jövıben a város számára is.
Szólláth Tibor polgármester megjegyezte, hogy Dr. Éles András volt
polgármesternek meg lett volna a lehetısége a jelenlegi képviselı-testület tagjai között
tevékenykedni. Nem kellene a közmeghallgatásra várni, hanem a testület ülésein
elmondhatná javaslatait a város elıremutató irányításával kapcsolatosan. Arról adott
tájékoztatást, hogy a volt Bocskai iskola konyhájáról a Barcsa Iskola konyhájára vittek
át eszközöket, amely helyes és tényszerő volt, tekintettel az intézmény rossz konyhai
körülményeire. A Fülemüle óvodában jelzett anyagi kárral kapcsolatosan elmondta,
hogy az intézmény vezetıje adott utasítást az eszközöknek a kimentésére, amelyet nem
lehetett rombolás nélkül véghez vinni. Az épületet a Startmunka program lebonyolítási
helyéül fogják átalakítani, ahonnan kb. 300 embernek kell a munkavégzését érdemben
irányítani. A felkészületlenségre nincs mentség, nem szerepelt semmilyen tervben,
hogy Újszentmargita Hajdúnánás járásközponthoz kerülne. Azt a véleményt osztja,
hogy járási központtá kell válnia Hajdúnánásnak, a maga részérıl ennek érdekében
mindent meg fog tenni. A járásokról szóló elıterjesztésben az szerepelt, hogy nem
lehet messzebb a település a járás központjától, mint 30 km.
İ nem tett olyan állítást, miszerint Hajdúnánás az elmúlt 10 év távlatában nem
fejlıdött olyan mértékben, mint az elmúlt 1 év alatt. Az viszont tény, hogy az
intézmények vonatkozásában nagyságrendekkel többet költött és költ az önkormányzat
intézményi karbantartásra, mint a korábbi években. Véleménye szerint, a meszelés
hiánya az intézményeknél inkább hanyagság kérdése. Az intézményi ellenırzéseknél
tapaszalt hiányosságoknak sajnos, még milliós nagyságrendő költségvetési vonzata
lesz. Biztosítja az önkormányzat azokat a feltételeket, hogy a karbantartó brigád
folyamatosan tervszerően végezze a szükséges munkálatokat, az alapkarbantartások
ugyanis nem kerülnek jelentıs összegbe.
A Kézmő Nonprofit Kft. tevékenységérıl viszonylag kevés információja van, az
viszont tény, hogy Hajdúnánáson több mint 400 embernek adnak munkát. A városban
élı embereknek munkából kell megélnie, és olyan cégeket kell ide hozni, akik
fizetıképesek, és tudják biztosítani a folyamatos munkát. A jelenlegi képviselıtestületnek az a határozott elképzelése, hogy minél több új munkahelyet kell
Hajdúnánáson teremteni. Amikor tavaly a képviselı-testület meghozta döntését a
MODE 3H Kft. épületének megvásárlására vonatkozóan, nem volt egy
kockázatmentes döntés. Nagyságrendileg 18-20 millió forintos bevétele van az
önkormányzatnak évente a bérleti díjból, amelynek igazából az a legnagyobb
hozadéka, hogy több mint 400 embert foglalkoztatnak a cégnél.
Megköszönte a képviselı-testület tagjainak azt a hangnemet, ami a testületi üléseken
jelen van, ezáltal rövid idı alatt hatékonyabb munkát tudnak végezni.
A pályázatok vonatkozásában megjegyezte, hogy a jelenlegi képviselı-testület nem
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volt abban a szerencsés helyzetben, hogy kész fejlesztési elképzelésekkel kezdje meg
munkáját. A pályázati rendszeren szüksége lesz változtatnia a jelenlegi rendszert
irányító szakember csoportnak. Azok az intézkedések, amelyeket hozott a jelenlegi
testület, pozitív irányban fogják megváltoztatni a város elıre menetelét. Követendı
gondolatmenet a korábbi évekhez képest, hogy a közösség érdekét soha nem írhatja
felül az egyéni érdek.
Gacsályi Gábor a Hajdúnánási Református Egyházközség lelkipásztora
Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám alatti lakos a Dr. Éles András volt polgármester
hozzászóló szavait idézve jegyezte meg, hogy nem csak a hallgatásnak, de a
megszólalásnak is ideje van. Az életet 3 dologgal lehet élni hittel, hőséggel és
humorral. A Bocskai Iskolából átkerült konyhai eszközök kapcsán elmondta, hogy
3 db 20 literes alumínium fızıedény került át a Szociális Gondozási Központ
konyhájára, azt szívesen visszaadja bármikor, hiszen az alumínium már nem felel meg
a mai korszerő konyhai igényeknek. Bármiben készséggel áll rendelkezésére a volt
polgármesternek. Meg lehet tekinteni a mőködési célra átvett Szociális Gondozási
Központban folyó tevékenységet, illetve az óvodát. Mindkét intézmény a városért élı
emberekért van. Dr. Éles András volt polgármester 20 éve mást sem csinál, csak
próbál az egyházba „belerúgni”. Nagyon örül annak, hogy megszabadult a város attól a
hozzáállástól, amit a város volt polgármestere, illetve az akkori testület néhány tagja az
egyházzal szemben folytatott. A hit sem adatik mindenkinek, a hit az isten ajándéka.
Ugyan ezt vallja a hőségrıl is. A Hajdúnánási Református Egyházközség igyekszik a
jelenlegi városvezetéssel közösen úgy cselekedni, amely a városban élı emberek
megelégedését eredményezi. Arra kérte továbbra is a képviselı-testületet, hogy azzal
a bizalommal, felelısséggel és ellenırzéssel legyen a Szociális Gondozási Központ
tevékenysége iránt, ami egy közös megállapodásban is rögzítve van. A Református
Egyházközség Lelkészi Hivatala által megállapodásban rögzített feladatátvállalásokkal
közel 33 millió forint marad az önkormányzat költségvetésében.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy a 2011. novemberi közmeghallgatáson
már konkrét költségvetési arányokról is tájékoztatást kaphatott a lakosság.
Megköszönte Dr. Éles András javaslatát arra vonatkozóan, hogy a költségvetés
fontosabb számadatait a lakosság részére tájékoztatás formájában még a
közmeghallgatás elıtt ki lehetne osztani. A lakosságnak kb. 70%-a nem biztos, hogy
fogja tudni értelmezni a költségvetés mutató számait, inkább az arányokat kellene
ismertetni. A költségvetés hiánya 2012. évben jelentıs mértékben csökkenni fog.
Belsı szerkezetében pedig azokat az eredményeket tükrözi, amelyeket a testület
2011. évben meghatározott.
Volt egy korábbi döntése a képviselı-testületnek, amely arról szólt, hogy az
önkormányzat nem tudja hosszú távon finanszírozni a hulladék elszállításért fizetendı
díjat. Ezért azt a lakosságra terheli negyedévi fizetési rendszerességgel, így történik ez
2012-ben is. Már a korábbi években is hangsúlyozta, hogy minden évben a
kommunális adó mértékének megfelelı mértékő fejlesztés történjen a városban.
Tavaly ezt saját erıbıl végezte el az önkormányzat, az idén ezek a beruházások a
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Startmunka program keretein belül fognak megvalósulni.
Az önkormányzatnak jelentıs megtakarításai is kimutathatók a költségvetésében,
amelyrıl hosszas felsorolást lehetne folytatni, mint pld. a tedeji óvoda kazáncseréje, a
térfigyelı kamerák elektromos fogyasztásánál egyedi mérı kialakítása, a gyepmesteri
telep mőködésével kapcsolatos intézkedések megtétele stb.
Jelentıs sérelmeket szenvedtek el azok, akik az intézményi átszervezésben részt
vettek, de nagyon örül annak, hogy nem kellett pedagógusokat elbocsátani. A 2012-es
évben nagyon fontos feladat lesz a Polgármesteri Hivatal átszervezése, amely igen
körültekintı munkát fog igényelni. A járási szerepkör érdemben fogja befolyásolni,
hogy az itt dolgozó embereknek lesz-e munkája vagy sem.
Miután további hozzászólások, észrevételek nem hangzottak el, polgármester úr
megköszönte mindenkinek a részvételét és figyelmét, a hozzászólásokat. Ezt követıen
19.15 órakor a közmeghallgatást bezárta.
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