Száma: 2213-1/2013.

„TERKA”

JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február
10-én - vasárnap - 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, Tóth Imre és Török István
önkormányzati képviselık.
Nem vett részt a közmeghallgatáson: Oláh Miklós önkormányzati képviselı
A Hajdúnánási 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. 250 fı, a Polgármesteri
Hivatal dolgozói részérıl 40 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 közmeghallgatás a jelenlévı 9 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.
Hajdúnánáson minden évben, a költségvetés képviselı-testület által történı tárgyalása
elıtt kerül sor a közmeghallgatásra, amelynek célja, hogy a lakosság is véleményt
nyilváníthasson.
A képviselı-testület 2013. január 31-én tartott ülésén a jegyzıkönyv-hitelesítı
megválasztása - külön határozat hozatala nélkül - megtörtént, Dombi György
személyében.
Az idei évben alapvetı változások történtek az oktatási intézményrendszert illetıen,
valamint a közigazgatást tekintve.
Tájékoztatásul elmondta, hogy valószínőleg az E-On Zrt. ügyfélszolgálati irodát fog
nyitni Hajdúnánáson. Folyás, Újtikos és Tiszagyulaháza települések jelezték, hogy
szeretnének városunkkal közös hivatalt mőködtetni. Célként fogalmazta meg, hogy a
közigazgatási központi szerep után gazdasági központi szerepet is be kellene
töltenünk. Jelentıs változás 2013. januártól, hogy a Hajdúnánási Óvoda kivételével a
közoktatási feladatokat az állam látja el, amely nagyon sok változást jelent.
Középiskolai szinten vállaltuk a tovább üzemeltetést. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal olyan megállapodást kötöttünk, hogy az üzemeltetést
az önkormányzat látja el továbbra is, amelynek költségeit részünkre megtérítik.
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Tájékoztatásul elmondta, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Hajdúnánási Tankerülete a Polgármesteri Hivatal épületében került elhelyezésre,
amelynek igazgatója Éles Béláné.
A közterületek tekintetében a 2012. évi start munkaprogram lehetıségeit kihasználva,
egy sor olyan változás történt, amely korábban önkormányzati költségvetési keretbıl
nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem volt megvalósítható. A Liget rendbetétele
nagyon jó úton halad abba az irányba, hogy ismét jóléti és közösségi célt szolgáljon.
A szılıskerteknek a rendezése terén szintén nagy elırelépés történt. A Csepüsszılı
teljes egészében körbe lett kerítve, a kapuk is a helyére fognak kerülni.
Az idei évben egy Belügyminisztériumi pályázati kiírást várunk, amely lehetıvé fogja
tenni a térfigyelı kameráknak a városon belüli kiegészítését, illetve a szılıskerteknek
a térfigyelı kamerával való ellátását. Az elmúlt évben sokaknak örömére szolgált a
Kossuth-szobor restaurálása, illetve a Hısök emlékmővének a részleges felavatása,
amely teljesen újszerő formáját 2013 májusában kapja meg, amikor is a talapzatra
felkerülnek a II. világháborús hısök nevei is. Folytatva a sort, van még egy nyertes
pályázata az önkormányzatnak, amely lehetıvé fogja tenni, hogy 2013. október 23-ra
elkészüljön egy 56-os emlékmő. Információi szerint a „Közösségi közlekedés
biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és
Görbeházán” elnevezéső ÉAOP pályázat kereteiben megújuló Halászcsárda Étterem
elıtti felújított téren kerülne elhelyezésre, a képviselı-testület egyetértésével. Szeretné,
ha ezt a teret Dr. Hegedős Lórántról lehetne elnevezni.
Az egészségügyi infrastruktúra fejlıdése érdekében a Magyar-Román Határon
Átnyúló Együttmőködési Programban közös egészségügyi infrastruktúra fejlesztése,
veszélyelhárítás tárgyú pályázati kiírás keretében pályázat benyújtására is sor került az
elmúlt évben, amely sajnos nem nyert. A Környezet és Energia Operatív Program
keretében benyújtásra került egy pályázat, amelyben tervezésre került a Városi
Szakorvosi Rendelıintézet nyílászáróinak cseréje, hıszigetelése, és a belsı világítás
korszerősítése. Az a fölvetés látszik logikusnak, hogy a mostani röntgen készüléket
célszerő lenne digitalizálni. 2012. év végén döntött a testület arról, hogy a kardiológiai
szakrendelést is elindítjuk Hajdúnánáson, és szükséges lenne eszközbeszerzést
végrehajtani, mintegy 15 millió forint értékben.
Az egészségügyet érintıen szintén fontos döntése volt a képviselı-testületnek, hogy a
balneoterápiás kezeléseknek az önrészét bevállalja.
Az idei évben is tervezésre került a balneoterápiás kezelések megtérítésének az
önrész-, valamint a HPV védıoltások beadásának a finanszírozása.
(Török István önkormányzati képviselı megérkezett a közmeghallgatásra, így a
képviselı-testület 10 fıvel folytatta tovább a munkáját).
Sport infrastruktúra területén a tavalyi évben megtörtént a Sportpálya földcseréje,
sikerült kutat fúrni is, ezáltal egy öntözıberendezéssel folyamatossá lehet tenni a pálya
karbantartását és mintegy 25 millió forintos beruházással a teljes öltözı felújításra
került. Reményeink szerint, újabb pénzügyi forrással 2013-ban a lelátók fognak
megújulni. Az elmúlt év végén nyertünk 20 millió forintot a Sportcsarnok külsı
felújítására.
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Abban bízik, hogy a három nagy sportegyesület és az
együttmőködésével akár egy teljesen új Sportcsarnok is megépülhet.

önkormányzat

A járási rendszer kialakításával a Polgármesteri Hivatalban belsı szervezeti struktúra
átalakításokra is sor került, amelyet ismertetett a lakossággal. Létszám tekintetében
megerısítésre került a Pályázatíró csoport, amely jelenleg 5 fıvel mőködik.
A startmunka program keretében jelentıs eszközbeszerzés is történt,
öntözıberendezéseket, erıgépeket stb. vásároltunk mintegy 70 millió forint értékben,
amelyek az önkormányzat tulajdonát képezik. A 2013. évben is meg van az a remény,
hogy nagyobb erıforrásokkal lehet gazdálkodni a rendszerben, közel fél milliárdos
keretbıl.
A 2013. évi költségvetést illetıen elmondta, hogy azok a feladatellátások, amelyek
elkerültek az önkormányzattól, azzal azonos nagyságrendben kerülnek el források is,
mintegy 10 millió forint a szaldója a két összegnek. Az intézményekkel, a feladatokkal
együtt akkora mértékő forrás ment el a rendszerbıl, amely ezt kiegyenlítve az
önkormányzat pozíciói nem romlottak. A 2013. évi adóbevételek tekintetében
nagyjából 5%-os növekedésre számítunk. Beszélt a közalkalmazottak részére
2013. évben tervezett juttatásokról.
A Bocskai Korona helyi fizetıeszközként való bevezetésének érzékelhetı gazdasági
eredményei is vannak, 25 millió forintnyi Bocskai Korona van forgalomban, mintegy
70 elfogadó helyen. A város gazdaságos mőködtetése szempontjából, az idei évben
mindenképpen törekszünk arra, hogy holding szinten, önkormányzati szinten a
beszerzések összehangolása megtörténjen. Az intézményi mőködtetés szempontjából
4 millió forintos tartalékkal számolunk. Az önkormányzat tartalékából biztosítjuk a
jutalmak, felmentések és a végkielégítéssel kapcsolatos kiadásokat.
Az oktatási intézmények üzemeltetése kapcsán nagyjából 130 millió forintos kiadási
oldallal számol az önkormányzat. Törvényi szabályozásból eredendıen 2013-ban már
mőködési hiányt nem lehet tervezni.
A költségvetésben tervezve lett a Magyar Fejlesztési Bank általi forrásból beszerzendı
hitel orvosi mőszer beszerzésre. A Városi Szakorvosi Rendelıintézet 2013-tól kezdve
a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény keretei között fog mőködni.
Az intézményben nagyon komoly karbantartási folyamat elkezdıdése várható.
Az elmúlt két évben folyamatosan folynak a karbantartási munkálatok, amelynek
eredményei láthatóak is, a jelentısebbeket ismertetette a lakossággal.
Mindenképp említésre méltó, hogy a Bocskai Iskola Polgári úti intézményegységében
egy nyertes pályázat keretében teljes hıszigetelést kapott, új nyílászárók kerültek
beszerelésre, födémszigetelés valósult meg, biomassza kazán került az épületbe,
megújultak a világítótestek. További beruházásokra is sor került, amelyhez az
önkormányzat anyagilag nagymértékben hozzájárult. A Polgári úton egy olyan
biomassza kazán került beépítésre, amely egyrészt aprítékkal, illetve pellet tüzeléssel
is üzemeltethetı. Az év végén pályázati úton két ilyen kazán beszerzésére nyertünk
forrást, egyik a Bocskai Iskola Baross úti intézményegységét, míg a másik a
Helytörténeti Győjteményt fogja főteni. Ahhoz, hogy a kazánjainkat folyamatosan
tudjuk főteni és tudjuk biztosítani a szükséges famennyiséget, a tavasz folyamán
telepíteni fogunk ültetvényeket.
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Szintén egy nyertes pályázatnak köszönhetıen, a Kasza úti óvoda 2013 nyarán hasonló
felújításban fog részesülni. A Magyar utcai intézmény oktatási célra történı felújítása
tekintetében a döntés megszületett, amelynek eredménye még nem ismert.
Az intézményt egy 4 csoportos óvoda és egy 4 osztályos általános iskolaként
szeretnénk felújítani.
Ismertette a Startmunka program 6 szociális jellegő programelemében
(belvízelvezetés, mezıgazdasági utak karbantartása, illegális hulladéklerakó helyek
felszámolása, belterületi közutak karbantartása, értékteremtı foglalkoztatás,
bio- és megújuló energia felhasználás) kapcsán tervezett elképzeléseket.
Az értékteremtı foglalkoztatás egy új kezdeményezésként kerül a programba,
amelyhez nagy reményeket főz. Az önkormányzat a tulajdonában lévı földjeit
hasznosítani kívánja a Start munkaprogram keretében.
Ezt követıen számszerősítve ismertette a 2013. évi költségvetésben tervezett
különbözı céltartalékok összegeit, amely összességében 130 millió forintot jelent.
A 2012-es év ıszén került bejelentésre, hogy az 5000 fı alatti településeknél teljes
egészében konszolidálja az állam az önkormányzatok adósságállományát. Az 5000 fı
fölötti települések esetében pedig a konszolidáció 40 és 70% közzé esik. A mostani
tudásunk szerint, Hajdúnánást ez 60%-ban érinti, amely 406 millió forintot jelent.
Az önkormányzat szeretné ezt magasabbra, 450 millió forintra emelni, egyeztetések is
történtek ez irányban, amely a folyószámla hitel teljes konszolidációját jelentené.
2013. február 28-ig a kormány meghozza döntését, hogy mely településnek hány
százalék lesz a konszolidációja, amelyet összegszerően is meg fog határozni és a
végleges döntés június 30-ig fog megszületni.
A termékeink piacra jutásának elısegítése céljából 44 millió forintot sikerült elnyerni,
ezzel együtt a tavasz folyamán a piacon mintegy 50 millió forintos fejlesztés fog
megtörténni.
A város költségvetésének a fıösszege 3.363.961.000 Ft, amely nagyságrendileg nem
változik a tavalyi évhez képest. A Start munkaprogram jelentıs mértékben korrigálja a
város költségvetésének fıösszegét. Összességében azt tudja mondani, hogy a 2012. évi
pozíciókat meg tudja ırizni az önkormányzat. Az önkormányzat nyertes pályázatainak
sorát nem kívánta felsorolni, de vannak olyanok pályázataink elıkészítés alatt, illetve
elbírálás alatt, amelyek jelentıs tételt hozhatnak. Van egy 1,5 milliárd forintos projekt
is, amely beadásra vár. A városnak van egy 50 kW-os távfőtımőve, amelynek
üzemeltetését szeretnénk geotermikus alapokra helyezni, ezzel mérsékelni a távfőtéses
lakások, intézmények költségeit.
Végezetül átadta a szólás lehetıségét a lakosságnak és kérte, hogy mondják el
javaslataikat, vagy tegyék fel kérdéseiket. Kérte a hozzászólni szándékozókat, hogy
szíveskedjenek nevüket, és lakcímüket elmondani a hozzászólás elıtt.
Bekı István Hajdúnánás, Széchenyi u. 29. szám alatti lakos megköszönte a
képviselı-testületnek, hogy elkészülhetett a Széchenyi körútnak a felújítása.
Az úttestet egy kopóréteggel kellene ellátni, hogy a víznyelık elnyeljék a lefolyó vizet.
A Mártírok utcán a Textilipari cég elıtt nagyon rossz minıségő a járda, ki van kopva
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belıle a beton, emiatt a mozgássérülteknek a jármővel való közlekedése nem
biztonságos, ezért inkább kimennek a közútra. Mivel lassújármővekrıl van szó, a
közúton sem biztonságos a közlekedés.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy a Széchenyi körútnak a felújítása
valóban nagyon hosszú ideig húzódott. A korábbi tervek arról szóltak, hogy kisajátítás
szükséges ahhoz, hogy azt az útszakaszt rendbe lehessen tenni. Bekı István fölvetése
indokolt, valóban szükséges egy kopórétegnek a felhúzása, hogy a víz elfolyása
megoldott legyen.
Az idei közmunkaprogramban nagyon jelentıs aszfaltmennyiség van, és saját erıbıl
járdafelújítás van tervezve, de látni kell a 2013. évi keretösszegeket.
Gút István Hajdúnánás, Nyíregyházi u. 37. szám alatti lakos a Nyíregyházi utca
29-tıl 45. számig terjedı telkek lakóinak a problémáját képviselte. Örül annak, hogy
az idei költségvetésben a közutaknak a karbantartására is van tervezve bizonyos
összeg. Nagyon örültek, amikor értesültek a korábbiakban a Nyíregyházi utca
pályázati forrásból történı megújításáról, viszont az általa említett útszakasz kimaradt
a munkálatokból. A Polgármesteri Hivatal jegyzıjét is fölkeresték ez ügyben.
Tájékozódtak a tulajdonviszonyok felıl és megtudták, hogy több tulajdonosa is van a
kisköznek, ezért nem jutottak eredményre. Azt kérte a lakók nevében, hogy ennek a
kb. 70 méteres útszakasznak a felújítása történjen meg.
Szólláth Tibor polgármester hozzáfőzte, nagyon sok ilyen jellegő kérés van a
városban. A város úthálózatának kiépítettsége jónak mondható, a kis utcák maradtak le
jelentıs mértékben, úthálózat vagy szennyvízberuházás kapcsán. Nem tudni még
pontosan, hogy az idei közfoglalkoztatásban mire lesz lehetıség. Van valamennyi
zúzott kı, amivel lehet gazdálkodni, de elsısorban a tulajdoni viszonyokat kell
rendezni. Nagyon sok kis köz nincs önkormányzati tulajdonban. Abban bízik, hogy a
mozgástere nagyobb lesz az önkormányzatoknak és a kis utcák felújítására is sor
kerülhet.
Péntek Sándor Hajdúnánás, Honfoglalás u. 56/a. szám alatti lakos sérelmezte, hogy
a nagykörútra lett kiszorítva a tehergépjármő forgalom, ezáltal a lakóházaknak nagy
része megszakadt és repedezett. Hiányolja az árkokat, ahová a víz elfolyhatna. Ahol
árok van, ott pedig az út leejtése nem megfelelı, hogy a fölösleges vízmennyiség el
tudjon folyni. Lakókörnyezetében tudomása szerint, nincs tőzcsap és kérte, hogy
ennek az ellenırzése is történjen meg.
Szólláth Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy a helyi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség szakemberei tudják, hol találhatóak tőzcsapok a városban, de kérni fogja
az említett probléma ellenırzését. Az árkoknak a kialakítása kapcsán azt ígérte, hogy a
nyár folyamán megoldást talál az önkormányzat a problémára. A nagykörút forgalma
kapcsán nagyon sok kritika éri az önkormányzatot. A meglévı aszfalt valóban nem
bírja el a rajta áthaladó tehergépjármő terhelést, nem erre lett tervezve. Amikor
talajvíz szivattyúzás történik, sok épületnél észlelhetı süllyedés. A nagykörútnak
vannak olyan útszakaszai, amelyek lakossági munkával, illetve hozzájárulással
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épültek. Valószínőleg érdemi változást nem tud az önkormányzat tenni, mivel az
útminıséget kellene javítani a Közútkezelı által, amely nagyon nagy beruházásnak
számítana.
Igyekszik az önkormányzat kezdeményezést tenni, de a Közútkezelı ebbıl a
szempontból nehéz félnek számít.
Nagy István Hajdúnánás, Jegyzı Nagy Imre u. 24. szám alatti lakos megjegyezte,
hogy a Polgármesteri Hivatal mellett található tömblakás látvány szempontjából nem
illik a téren megtartott szabadtéri programok hátterébe. A Magyaros Étteremnek a
megközelítése parkolás szempontjából nem megoldott. A Hunyadi utcai tömblakás
elıtti parkolók mindig zsúfoltak, sok esetben az ott lakók sem tudnak parkolni, mert
sokan ott állnak meg. Profi sarkánál vége van a városnak, a kiskörúton túl kissé
elhanyagolt a város. Az utakról a csapadékvíz nem folyik el, állóvizekbe, sárfoltokba
ütközik az úton közlekedı. A Profi keresztezıdésében található tükör nem szolgálja
azt a célt, amiért oda lett helyezve, főteni kellene, mert bepárásodik. A közlekedési
szabályokon is változtatni kellene, illetve akadály mentesíteni, mivel az ott található
útpadka magassága miatt a mozgásában sérültek nem tudnak biztonságosan
közlekedni. A Halászcsárdával szemben található területet parkosítani kellene, zöld
övezetté kialakítani. A Tiszavasvári utca végén található buszmegállót és környezetét
is kulturáltabbá kellene kialakítani, illetve ott a szemételhelyezésre is lehetıséget
teremteni.
Fölvetette, hogy a városközpontban található buckáknak a meredekségén javítani
kellene, mivel sőrőn elıfordul, hogy az autóknak az eleje felkoccan.
Szólláth Tibor polgármester hozzáfőzte, hogy a „Közösségi közlekedés
biztonságának és színvonalának növelése” címő pályázat keretében a buszváróknak a
rendbetétele meg fog történni. A Halászcsárda elıtti park teljes egészében meg fog
újulni, reményeink szerint, egy kulturált park kerül kialakításra a mai elvárásoknak
megfelelı buszpályaudvarral. A Tiszavasvári út végén található buszváró környékén a
szemételhelyezés is megoldott lesz. Az említett közlekedési csomóponttal
kapcsolatosan elmondta, hogy ott lámpás keresztezıdés lesz kialakítva. Abban bízik,
ez a pályázat lehetıséget ad arra is, hogy a Széchenyi körúttól a Polgári útig forgalmi
rend szempontjából tudjunk beruházást végezni.
A parkolási renddel kapcsolatosan elmondta, hogy a Hunyadi utcai lakásokhoz
tartoznak a belsı udvarban található parkolók. Most folyik egy olyan vizsgálat, hogy
melyik utcákat kellene egyirányúvá tenni, illetve mely parkolókat fizetıssé. Ha a
Sportcsarnok megépítésre vonatkozó elképzeléseink megvalósulnának, ott is lenne
parkoló és a volt zeneiskola helyén lévı ingatlan is a terveinkben parkolóként szerepel.
Ezek a felmérések elkezdıdtek, az idén lesz elırelépés mind a parkolók tekintetében,
illetve a központnak az átláthatóbb forgalmi rendje változásával kapcsolatban.
Keresni fogják azokat a kis területő és gazdátlan területeket a városban, ahol
virágágyásokat lehet kialakítani a környezet szebbé tétele érdekében.
A forgalomlassító buckákat nem lehet megbontani, lassabban kell közlekedni, de
megvizsgálják a lehetıségét a fölvetésnek.
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Kiss László Hajdúnánás, Jókai u. 19. szám alatti lakos a járdák minıségével
kapcsolatban, illetve a kátyúzásra szoruló útszakaszokról tett említést.
A gimnázium mögötti trafóháztól esıs idıben a Rákóczi út elejéig áll a víz. A Jókai
utca jobb oldalán végig, bizonyos helyeken a bejárók annyira ki vannak emelve, hogy
csak nagy odafigyeléssel lehet biztonságosan közlekedni a járdán. Mivel fürdıváros
vagyunk, sokan közlekednek ezen az útvonalon. Lakóhelye az Arany János és a Jókai
utca sarkán van, egy hatalmas mérető fa van a közterületen és 40-50 zsáknyi falevelet
takarít össze évente. Megkérdezte, hogy a Polgármesteri Hivatal kistraktorjával el
lehetne-e hordani az általa összegyőjtött falevél mennyiséget.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy a járdák nagyon sok helyen felfagytak a
sózástól, vagy a járda anyagának minısége nem megfelelı. A Jókai utca valóban
frekventált helyen fekszik, nem tudja megígérni, hogy a kérésére azonnal megtörténik
a javítás. Azt kell mérlegelni, hogy egy aszfaltréteggel elegendı-e a járda minıségén
javítani, vagy új járdát kell építeni. Az nem helyes, hogy az árokba belehúzta a
falevelet. Véleménye szerint, kezelhetı az a fölvetése, hogy az általa összegyőjtött
falevél mennyiség elszállításra kerüljön. Ez ügyben vegye fel a kapcsolatot a
Polgármesteri Hivatallal. A lakóháza elıtti kis közterületet pedig kertészeti ágyással be
lehetne ültetni, amelynek a gondozásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodna, ennek
megvizsgáltatja a lehetıségét.
Dr. Éles András Hajdúnánás, Kazinczy u. 28. szám alatti lakos megjegyezte,
vannak olyan területek, amelyben sikeres az önkormányzat, mert kapott pénzt.
A közfoglalkoztatás lehetıségével az önkormányzat azért tudott élni, mert erre is
lehetısége adódott.
Megkérdezte, helyénvalónak tartja-e a képviselı-testület és a polgármester a
hulladékszállítási rendelet decemberi módosítását. Vannak olyan 80-90 éves emberek,
akik kaptak felszólítást a hulladékelszállításra vonatkozóan tartozásuk rendezésére.
Ez a rendelet ezt a problémát nem kezeli. Ez nem nagy összeg, ezeknek az
embereknek méltányosságból is el lehetne törölni a tartozást.
Megkérdezte, fenntartja-e még azt a kijelentését a polgármester, hogy egy év alatt
többet fejlıdött a város, mint az elızı 10 évben.
Megkérdezte, hány közmeghallgatás megtartására került sor, és miért nem volt
közmeghallgatás a szılıskertekkel kapcsolatban.
Az egy négyzetméterre jutó mezııri szolgálatnak a díját 6,- Ft/nm-re emelték.
A külterületen a gyümölcsös ırzésének a díja 3,25 Ft/nm-re jön ki. Nem kellene a
szılıskert tulajdonosokat ilyen mértékben terhelni.
A jelenlegi vezetés arra tett ígéretet, hogy közmeghallgatást fognak tartani minden
olyan ügyben, ami a város lakosságát érinti.
Olyan programoknak a megvalósítását is ígérték, amely által rengeteg fiatal kerülhet
vissza a városba. Elfogadásra került a korábbiakban egy 20 millió forintos
beruházásnak a végrehajtása az új házhelyi lakótelkek kialakítására vonatkozóan.
Megkérdezte, hogy hány lakás épült meg az óta.
A Holding Zrt.-vel közösen a Hépszolg Kft-rıl nagyon sok valótlan állítást lehetett
hallani, ezért egy nyílt televíziós vitára hívta a polgármestert és a Holding Zrt.
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vezetıit. Vitassák meg, hogy a volt Hajdúnánási Városgazdálkodási Vállalat és a
Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. korábbi és jelenlegi mőködése milyen
összefüggésben van.
A Holding Zrt. az önkormányzat pénzébıl gazdálkodik a Holdingon belül.
Megkérdezte, hogy az önkormányzat milyen összeget fizetett ki a Város Bál
megszervezéséért teremhasználat címen a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.-nek.
Mennyit fizetett a Hajdúnánási Polgármesteri Hivatal az ajándék fürdı jegyekért,
amelyet a polgármester 2012. március 8-án Nınapra ajándékozott a város
közalkalmazottainak és köztisztviselıinek.
Megjegyezte, hogy a közbeszerzések és pályázatok tekintetében nagyon drága az
önkormányzat, amelyet tételesen is be tud bizonyítani.
A Magyar utca 104. szám alatti Bocskai Iskola épületével kapcsolatosan megkérdezte,
hogy egy sajtótájékoztató alkalmával a polgármester miért nem engedett betekintést az
intézménybe.
Szólláth Tibor polgármester megjegyezte, nem tartaná helyesnek, ha az az értékrend
visszatérne a városba, amely Dr. Éles András polgármestersége idején jellemzı volt.
A gazdasági cégekkel kapcsolatban hatalmas energiába kerül az, hogy a közbizalmat
megtartsuk egy konkrét cég iránt.
Az önkormányzat a városban lakó minden 70. életévét betöltött személyhez
tájékoztató levelet küldött ki, hogy a hulladék elszállítás kapcsán kedvezmény illeti
meg.
A startmunka programban dolgozók kapcsán elmondta, hogy kedvezı fordulatról tud
beszámolni, mivel a program iránt nagy az érdeklıdés és sokan felteszik a kérdést,
hogy mikor kezdhetik a munkát. Nagyon fontos az, hogy van miért fölkelni ezeknek az
embereknek, akik ezáltal visszakerülnek a munka világába, és van egy közösség,
ahová tartoznak. Mindent el kell követni annak érdekében, hogy az emberek
tisztességes munka árán tudjanak jövedelemhez jutni.
Hangsúlyozta, hogy a Bocskai u. 79. sz. alatti épületnek a hasznosítását ebben az
évben elı kell mozdítani, az lenne a szándék, hogy minél több fiatalnak a lakhatása
megoldódjon. Az újházhelyi telkeken reményei szerint, 28 család tud lakást építeni,
amelyet az önkormányzat meg fog gesztorálni. Meg kell próbálni megállítani azt a
folyamatot, hogy a fiataljaink más településeken, vagy külföldön telepedjenek le.
Azokra a kérdésekre, amelyekre nem válaszolt meg Dr. Éles Andrásnak, írásban fog
választ adni.
Kovács Lajos Hajdúnánás, Attila u. 118. szám alatti lakos is megerısítette,
a jelenlegi városvezetés nem tartott tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy a mintegy
3700 szılıskert tulajdonosnak jelentıs terhet jelentı mezııri járulék emelésére kerül
sor. Véleménye szerint, a zártkerti ingatlanok rendbetételével kapcsolatban, érdemi
rendbetétel nem történt. A körbekerítésnek nagyon örül, de az nem lesz tartós.
A tavalyi év júniusában polgármester úr a Bocskai Koronával kapcsolatosan leveleket
küldött ki, amelyben egy fórumon való részvételre kapott meghívást, ahol a
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polgármester viszont nem volt jelen, ezt sérelmezte.
A városban létrejött Holding Zrt.-vel kapcsolatosan az volt a véleménye, hogy csak a
Bocskai Korona létrehozása miatt alakult, amellyel kapcsolatban elızetesen
hatástanulmányt kellett volna készíteni a gazdasági helyzetünk miatt.
Kérte, hogy a szılıskertekkel kapcsolatban egy lakossági fórum kerüljön
meghirdetésre.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy tavalyi évben áprilistól 6,- Ft/nm áron
volt a megállapítás, amely egész évre kicsivel haladja meg a 4,- Ft/nm árat.
A képviselı-testület meghozta azt a döntést, hogy 2013-ban 4,- Ft a díja a szılıskertek
ırzésének. Amióta a szılıskertek körbekerítése megtörtént, szemmel láthatóan
tapasztalható a rendezettség, kevesebb az eladó szılıskert is. A korábbiakban szabad
préda volt a város határa és a szılıskertek, mostanra ebben jelentıs változás történt.
A kapuk is el fognak készülni, illetve nyertes pályázat esetén térfigyelı kamerák is
lesznek a szılıskertekben. Újra értékké válnak a szılıskertjeink.
Nem kívánt bele folyni abba a vitába sem, hogy a Bocskai Korona fontos-e
fizetıeszköz szempontjából városunk számára. Magyarországon három helyi
fizetıeszköz van forgalomban, amelyek közül az egyik legsikeresebb a hajdúnánási
Bocskai korona. Ezt alá tudja támasztani az elfogadottság mértékével, illetve a
kibocsátásra került lejegyzett koronának a mennyiségével.
Máró Antal Hajdúnánás, Ady E. krt. 13. szám alatti lakos elmondta, hogy
hozzászólásával az Ady E. krt. 13-19. számú társasházak lakóközösségét kívánja
képviselni. A belsı udvarban lévı kör alakú járda jelenti számukra a konkrét
problémát, amely nagyon rossz állapotban van. A piacra való eljutás miatt nagy az
átmeneti forgalom és a behajlásokból kifolyólag nagymennyiségő víz áll rajta.
Kérte, hogy amennyiben lehetıség van rá, egy aszfalt réteggel javíttassa ki a város
vezetése az említett járda szakaszt. Hiányolta a polgármesteri beszámolóból a
munkahelyteremtésre vonatkozó elképzelések ismertetését. Jelezte, hogy vannak olyan
szeméttároló konténerek, amelyekben a kiürítés alkalmával nagy mennyiség marad
vissza. Fel kellene szólítani a lakosokat, hogy gondoskodjanak a kukák
tisztántartásáról, ez egészségügyi szempontból is nagyon fontos lenne.
Szólláth Tibor polgármester megjegyezte, hogy nagy érvágás volt az, amikor a
90-es évek elején a mintegy 2000 fıt foglalkoztató Tungsram telephelye bezárt, amely
azóta is érintetlen állapotban van, mint ahogyan komoly feszültséget okozott a
könnyőipar összeomlása is. Egy piaci cégnek a napi mozgását befolyásolni nagyon
nehéz. A jelenlegi testület 2012 novemberében hozott egy olyan nagyon fontos
döntést, hogy 200 millió forintért megvásárolja a Mártírok utcai telephelyet. A Kézmő
Nonprofit Kft. kezdte meg tevékenységét, közel 400 fı foglalkoztatásával. December
végén a belsı Mártírok utcai telephelyet átvette a Szegedi Foglalkoztatási Kft., aki
közel 100 millió forint fejlesztést végzett és stabilizálta az ott dolgozók helyzetét.
A város vezetése az új cég mőködését is legjobb akarata szerint igyekezett segíteni.
Elmondta még, hogy nagy sikertörténet az is a város életében, hogy a 2000 adagos
közétkeztetési konyha számára helyben történik a zöldségféléknek a megtermelése.
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Igyekszünk minél több terméket elıállítani, amelynek ismerjük az eredetét. Büszkék
lehetünk arra is, hogy a helyi piacon a start munkaprogram keretében megtermelt és
feldolgozott áruféleségek is megjelenhettek. Az önkormányzatnak van halastava is,
amelyben megpróbálunk halat tenyészteni, ezzel is a gyermekeink egészséges
fejlıdéséhez járulunk hozzá.
A lakótelepen elkészültek a szemetes tárolóknak a kalodái, így valószínőleg a
szemétnek a szétdobálása nem lesz olyan mértékő.
Az elmúlt évben szervezetten jelentıs mértékő patkányirtás történt. Köszönettel veszi
a lakosság jelzéseit, fontossági sorrendet kell felállítani az intézkedésekben, és anyagi
lehetıségei szerint, a város vezetése gondoskodni fog ezeknek a teljesítésében, annak
érdekében, hogy élhetıbb legyen a város.
Közegészségügyi szempontból nagyon fontos fölvetés a szeméttároló konténereknek a
tisztántartása, amelyrıl a lakóközösségnek kell gondoskodni.
Oláh Imre Hajdúnánás, Kapitány u. 25. szám alatti lakos elmondta, hogy a Dorogi
úton a benzinkúttal szembe az úttest nagyon veszélyes.
A kertvárosban élık felénél meg lett valósítva a hátsó udvar menti világítás. Kérte,
hogy lehetıség szerint, a világításnak a kiépítése terjedjen ki minden udvar végére.
A Lidl Áruház elıtti bejáratnál van egy győrős kút, és akinek a kertje végében van, be
akarja temetni, holott az a szılısgazdák részére van fenntartva.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy a kutat meg fogják nézni a
Polgármesteri Hivatal ügyintézıjével. A kertváros közvilágításával kapcsolatosan
elmondta, hogy az önkormányzat féléves költségvetésének a függvényében próbálnak
megoldást találni. A Dorogi utcával kapcsolatban megjegyezte, hogy a benzinkút elıtti
útszakasz minısége kritikán aluli, amiért nem tud felelısséget vállalni. Amikor épült a
Hajdúnánás-Hajdúdorog városok közötti útszakasz, a Magyar és Dorogi utcák
keresztezıdésig kb. 200 méterrel kellett volna hosszabb utat építeni. Kérte a
Polgármesteri Hivatal munkatársait, hogy jelezzék a problémát az illetékes
közútkezelı cég felé.
Végezetül tájékoztatásul elmondta, hogy Dr. Hegedős Lóránt püspök úr temetésére az
autóbusz szervezés alatt áll, amelynek az indulási idıpontja február 16-án reggel 8 óra.
Miután további hozzászólások, észrevételek nem hangzottak el, polgármester úr
megköszönte mindenkinek a részvételét és figyelmét, a hozzászólásokat. Ezt követıen
19.35 órakor a közmeghallgatást bezárta.
Kmf.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı

