JEGYZİKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2012. december 19-én - szerdán - du. 18,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról.
A közmeghallgatás helye: a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ Színházterme
Jelen vannak a közmeghallgatás megkezdésekor: Szólláth Tibor polgármester,
Dr. Juhász Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Dombi György, Ötvös Attila, Szabóné
Marth Éva, Dr. Kis Ágnes, Török István, Buczkó József, Tóth Imre képviselık
A közmeghallgatásról távol maradt: Oláh Miklós képviselı

A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé dr.
Csirke Erzsébet aljegyzı, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási
Iroda irodavezetıje, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Fülöpné Baráz
Judit a Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetıje, Füz Péterné pályázat író
és elszámoló, dr. Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
Az 1.) napirendi
tárgyalásánál:

pont Ditzendy Károly Arisztid a HROD Közösségi
Gazdaságés
Társadalomfejlesztési
Központ
stratégiai igazgatója
Dr. Hraskó János rendırkapitány

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 10 fı képviselı jelenlétével az ülés
határozatképes, azt megnyitotta. Ezután a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért
javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Tóth Imre képviselı úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzıkönyv-hitelesítı személyére.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
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Napirendi pontok:
1.)

Tájékoztató Hajdúnánás város Integrált Városfejlesztési Stratégiájáról és a
város közbiztonsági helyzetérıl
Elıadó: Ditzendy Károly Arisztid stratégiai igazgató, Dr. Hraskó János
rendırkapitány

2.)

Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató Hajdúnánás város
Integrált Városfejlesztési Stratégiájáról és a város közbiztonsági helyzetérıl
Elıadó: Ditzendy Károly Arisztid stratégiai igazgató, Dr. Hraskó János
rendırkapitány
Szólláth Tibor polgármester úr még egyszer köszöntötte a közmeghallgatáson
megjelenteket és a televízió nézıit. Elmondta, a közmeghallgatás a meghívóban
szereplı két témára összpontosul, amely két téma igen fontos a város életében. Éppen
ezért sajnálja, hogy csak ilyen kevesen jöttek el. Elıször az Integrált Városfejlesztési
Stratégiáról szóló tájékoztatóra kerül sor. Elkészült az írásos szakmai anyag, ami igen
komoly munkáról tanúskodik. Ezúton is szeretné megköszönni az elıkészítık
munkáját és át is adja a szót Ditzendy Károly Arisztid stratégiai igazgatónak.
Ditzendy Károly Arisztid stratégiai igazgató megtartotta a Hajdúnánás város
Integrált Városfejlesztési Stratégiájáról szóló tájékoztatóját.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a tájékoztatót. Elmondta, most nem
nyitna vitát errıl a kérdésrıl, hiszen ez csak egy ismertetése volt az elkészült
munkának, de ebbıl is látszik, hogy a fı fejlesztési területek a Város rehabilitáció és a
fürdı fejlesztés. Áttérnének a közmeghallgatás másik témájára, hiszen a közbiztonság
a stratégiában is célkitőzésként szerepel. Dr. Hraskó János rendırkapitány itt van és
tart egy összefoglalót az elmúlt két év eseményeirıl.
Dr. Hraskó János rendırkapitány megtartotta tájékoztatóját a város közbiztonsági
helyzetérıl.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a megyei rendırkapitány nem tudott
eljönni, de a helyettese itt van és beszámol majd neki az elhangzottakról. Arról is
beszélt, a rendırség törekvése érzékelhetı a városban, reméli ez így is marad. Külön
szeretné megköszönni a tedeji polgárırség munkáját is. Elmondta, a mezıırség
létszámát is emelték, sıt a városban kihelyezett térfigyelı kamerák is mőködıképesek
már, igyekeznek növelni az emberek biztonságérzetét. Ezután megadta a felszólalás
lehetıségét.
Dr. Éles András hajdúnánási lakos elmondta, az, hogy a közmeghallgatáson csak két
témához lehet hozzászólni az az önkormányzati törvénybe ütközik és ı ezt
felháborítónak tartja, valamint azért is elmondja a véleményét. A másik az, hogy a
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közmeghallgatás nem a Szervezeti és Mőködési Szabályzatnak megfelelıen lett
meghirdetve, mert ı hiába kereste ma 17,00 órakor a honlapon, nem találta. A
városfejlesztési stratégiában szereplı elképzelések nem rosszak, a hiba csak abban
van, hogy alkalmatlan embereket hívtak meg a munkacsoportokba az anyag
elkészítéséhez. Az elképzelések tehát jók, de ezek csak álmok, figyelni kell ezekre az
ígéretekre, mert általában nem lesz belılük semmi. A közbiztonság helyzetérıl
elmondta, amíg a Kormány szerint 47.000,- Ft-ból meg lehet élni, ami valójában nincs
így, addig a megélhetési és kényszerbőnözés jelen lesz a városban. Hajdúnánáson
megvalósítható a nyugodt és élhetı kisvárosi imázs, csak dolgozni kell érte. Szeretné,
ha a rendırség végre új épületbe kerülne, mert a jelenlegi állapota méltatlan a
rendvédelmi szervhez. A polgármester úr megígérte egy a rendırség és tőzoltóság által
közösen használt laktanya kialakítását, ami már nem valósulhat meg, hiszen átadták a
tőzoltóságot az államnak, de legalább a rendırségnek biztosíthatnának egy épületet.
Varga Miklós hajdúnánási lakos elmondta, a rendırkapitány úr keveset tud a
városról, az itteni helyzettel nincs tisztában, félre van vezetve. Ha szánna rá egy kis
idıt, akkor felvilágosítani az itteni viszonyokról, de akármikor betelefonál, sosem
elérhetı.
Molnár Antal tedeji lakos elmondta, nagy a különbség a város és Tedej között.
Tedejen rendırt se lehet látni hetekig, így elıfordul, hogy 1 éjszaka alatt 4 betörés is
történik. İ két hétig éjjel járırözött, de rendırrel nem találkozott. Kéri, hogy a rendıri
jelenlétet biztosítsák Tedejen is, hetente legalább kétszer járırözzenek arra.
Máró Antal hajdúnánási lakos elmondta, a városfejlesztési stratégiában szereplı
projekt túl sok a városnak, számon fogják kérni polgármester urat a késıbbiekben,
mert ezt nem tudják megvalósítani. Az itt ismertetett program túlságosan is hasonlít
Orbán Viktor miniszterelnök két évvel ezelıtti terveihez, de abból se lett semmi. A
munkahelyteremtés nem polgármester úr feladata, hanem az állam feladata kell, hogy
legyen, a jelenlegi helyzetért véleménye szerint a Kormány a hibás. Elismeri a
rendırség munkáját, de szerinte nagy hiányosságok vannak. Az Ady Endre körúton a
szerviz utakon az autósok folyamatosan száguldoznak, ami rendkívül veszélyes, jó
lenne ha a rendırök arra is járıröznének és kiszőrnék a szabálytalanságokat. Lehet jót
tenne az is, ha kihelyeznének egy lakó-pihenı övezet táblát. A másik, amire felhívná a
figyelmet az a házak között elhelyezett padok. Korábban ık kérték azoknak a
padoknak az elhelyezését, de ami ott nyáron történik az elfogadhatatlan. A fiatalok ott
kábítószereznek, isznak és randalíroznak, így az ott lakók nem tudnak pihenni. Ha
rájuk szólnak, akkor nyomdafestéket nem tőrı hangnemben szólnak vissza. Éppen
ezért már régóta kérték, hogy inkább helyezzék át azokat a padokat, de hiába. A
rendırség pedig jó lenne, ha ellenırizné azt a környéket, mert mindenki tudja a
városban mi zajlik ott és fıleg a kábítószerezésre gondol. Polgármester úrnak arra
hívná fel a figyelmét, hogy az orvosi rendelı melletti akna fedlapja teljesen elmozdult
és egy elég nagy rés van a járda közepén. Ez azért veszélyes, mert a gyerekek ott
mennek iskolába és belecsúszhatnak, hiszen télen a hó alatt nem is látszik a rés. Kéri,
tegyen ellene valamit.
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Dr. Hraskó János rendırkapitány elmondta, neki Tedej igazán szívügye, így
igyekszik tenni a helyzet javítása érdekében. Hívják fel egy hónap múlva a tedeji
lakosok és számoljanak be arról, érzékelnek-e változást a rendıri jelenlét terén. Tudja,
hogy a heti egy fogadóóra kevés, de amennyiben megfelel, úgy Varga úr keresse fel
január elsı hetében és meghallgatja mit tud a város életérıl. Az Ady Endre körúton ı
már járt az említett belsı udvarban, beszélgetett az emberekkel, beszélgetett a
helyzetrıl a kollégáival, de április-május környékén térjenek vissza erre a témára és
mondják majd el az ott élık tapasztaltak-e bármiféle változást.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, egyetért Dr. Éles Andrással abban, hogy
Hajdúnánás városa többet érdemel, de 2014-ben lehetıség lesz majd a változtatásra. A
törvény az önkormányzatot évente csak egy közmeghallgatás tartására kötelezi, amit
az elızı vezetés is követett, ı minden évben kettıt tart, így úgy gondolja
meghatározható, hogy a második, nem kötelezı közmeghallgatásnak mi is legyen a
témája. A honlapon történı közzététel miatt elnézést kér, utána néznek mi történhetett,
ki ezért a felelıs. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia nem ígéret, hanem a lakosság
igényét összefoglaló projekt, amiért nekik is tenni kell. Azért voltak a
munkacsoportokba bevonva a lakosság minden rétegébıl, hogy összeszedjék azokat az
elvárásokat, amit maga a város lakossága szeretne megvalósítani és hajlandó is tenni
ezen célok elérése érdekében. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az elmúlt 2 évben 54
pályázatot adtak be és közel 1,2 milliárd forint támogatást nyertek, ami nagy elıre
lépés a város életében. A munkahelyteremtés még mindig a kiemelt céljai között
szerepel, ezért is vásárolták meg korábban a MODE épületét, ı igyekszik mindent
megtenni azért, hogy aki dolgozni akar, az dolgozhasson. A városban nagy sikerrel
zajlott a Start munkaprogram, ami jövıre már 420 fıvel fog futni és több kint 500
millió forintot kapnak rá. Az Ady Endre körúton keresik a lehetıséget a padok
áthelyezésére, igyekeznek azt minél hamarabb megtenni. Köszöni, hogy Máró úr
felhívta a figyelmét az aknára, ı is mindig nyitott szemmel jár az utcán és figyel az
ilyen hiányosságokra. Mivel több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
megköszönte a témák elıadóinak a munkát, a megjelenést és a közmeghallgatást
du. 19, 50 órakor bezárta.
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Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

