Száma: 12941-1/2013.

„TERKA”

JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. július
17-én - szerdán - 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, Ötvös
Attila, Dr. Kis Ágnes, Buczkó József, Dombi György, Oláh Miklós, Tóth Imre és Török
István önkormányzati képviselık.
A Hajdúnánási Közös Önkormányzati 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. 40 fı, a Polgármesteri Hivatal
dolgozói részérıl 25 fı, az önkormányzati intézmények vezetıi, dolgozói, a városban mőködı
civil szervezetek vezetıi, képviselıi, a napirendi pontokhoz érkezett elıadók és vendégek,
valamint a Helyi Televízió munkatársai.
Szólláth Tibor polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, a
képviselı-testület tagjait. Megállapította, hogy a közmeghallgatás a jelenlévı 11 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.
Ezt követıen a jegyzıkönyv-hitelesítı megválasztása - külön határozat hozatala
nélkül - megtörtént, Ötvös Attila személyében.
Tájékoztatásul elmondta, hogy az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi
egység kialakításával” címő nyertes pályázat keretében, a Magyar u. 104. szám alatti
ingatlanon 120 millió forint összegő beruházás fog megvalósulni, melynek eredményeképp
oktatási célú hasznosításra 4 csoportos óvoda kerül kialakításra.
Ezt követıen ismertette a napirendi pontokat. Elsıként Buczkó József önkormányzati
képviselıt a Városfejlesztési Bizottság elnökét kérte meg, hogy ismertesse a város kiskörúton
belüli területén lévı utak forgalmának szabályozására, a közúti jelzések elhelyezésére,
fenntartására, üzemeltetésére és eltávolítására vonatkozó bizottsági állásfoglalást.
Buczkó József a Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a magyar települések
önkormányzatait törvény kötelezi arra, hogy a települések belterületén lévı útjait jól
karbantartsák a használhatóság tekintetében. Ezeket a hiányosságokat próbálja a város
szakmai segítségnyújtás mellett pótolni. Ennek eredményeképp a képviselı-testület tervezési
szerzıdést kötött a Hajdú-Via Útépítı és Tervezı Kft-vel a kiskörút területén belüli (Kazinczy
utca – Széchenyi utca – Ady Endre körút – Bethlen Gábor körút – Bartók Béla utca – Szeles
tér – Széchenyi körút – Kölcsey utca – Kazinczy utca) utcák forgalmi rendjének
felülvizsgálatára, az említett útszakaszok közlekedésének biztonságossá tétele érdekében.
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A Városfejlesztési Bizottság a forgalomszabályozásra vonatkozó döntés meghozatala elıtt
2013. március 26-i ülésén elızetesen véleményezte a Kft. által elkészített felülvizsgálati tervet
és a javaslatait 7 pontban fogalmazta meg, melyet ismertetett a jelenlévıkkel. A bizottság azt
kérte a Hajdú-Via Útépítı és Tervezı Kft-tıl, hogy a javaslataik jelenjenek meg az új
elképzelésben. Fontosnak tartotta a bizottság hogy a kiskörúton belüli területen az 5,5 tonnát
meghaladó jármővek ne közlekedhessenek. Illetve azt is, hogy az Ady Endre és Mártírok
utcák által közrefogott lakóövezet védelme érdekében a lakó pihenı övezet tábla kerüljön
elhelyezésre. Az ismertetésre került javaslatok természetesen írásos formában a Városi
Rendırkapitányság és a Hajdúnánás Katasztrófavédelmi Kirendeltsége részére is megküldésre
kerül.
Szólláth Tibor polgármester az elsı napirendi pont keretében köszöntötte Dankóné Téglási
Barbarát és megkérte, hogy a Hajdú-Via Útépítı és Tervezı Kft. képviseletében ismertesse a
város kiskörúton belüli területén lévı utak forgalmának szabályozására, a közúti jelzések
elhelyezésére, fenntartására, üzemeltetésére és eltávolítására vonatkozóan a beruházás
menetét.
Dankóné Téglási Barbara a Hajdú-Via Útépítı és Tervezı Kft. képviseletében elmondta,
hogy megvizsgálták a kiskörúton belüli területnek a jelenleg meglévı forgalmi rendjét, a
közlekedési táblákat, elsıbbségi viszonyokat. Elmondható, hogy Hajdúnánáson az elsıbbségi
viszonyok egyértelmőek, nagyon jól szabályozottak, ezen változtatást nem terveztek.
A vizsgálat során a tehergépkocsival való behajtási tilalom, a sebességkorlátozások, illetve a
kétirányú és egyirányú utcák voltak a kritikus pontok, amelyeket megvizsgáltak.
Azt javasolták az önkormányzatnak, hogy mivel az Ady Endre körút jelenleg építés alatt van,
a forgalmi rend változásokat célszerő lenne a körút átadása után bevezetni, hogy a lakosság
számára minél kevesebb együttes akadály jelentkezzen, és a közlekedés túlságosan ne legyen
befolyásolva. Ezt követıen megtartotta elıadását, melyet tervekkel szemléltetett.
Szólláth Tibor polgármester ezt követıen az elhangzott témához kapcsolódóan a
hozzászólásokra adott lehetıséget.
Trungel Simonné Hajdúnánás, Csokonai u. 16. szám alatti lakos örömmel vette a testület
határozatát, melynek alapján a kiskörúton belüli utak forgalmát kívánja szabályozni.
Az elhangzott utcák egyirányúvá tételével egyet tud érteni, mivel nevelési intézmények is
találhatók az utcákon és a kerékpárral való biztonságos közlekedés, ezáltal jobban biztosítva
lenne a keskeny útszakaszokon, illetve a kevesebb forgalom miatt a hangzavar is kisebb
lenne, ami a lakótelepen élık nyugalma szempontjából nagyon fontos. Elviselhetetlen volt az
utóbbi idıkben éjjel-nappal a megnövekedett forgalom a Bocskai utcáról a Kisfaludy utcára
történı behajtással, elkerülve a „fekvırendıröket”. Amennyiben van rá lehetıség, a városon
belül közlekedı jármőveknek a jelenleg érvényben lévı megengedett sebességét idıszakosan
javasolná korlátozni a Kisfaludy utcától a Black Man Club legalább pénteki napokon,
szombat hajnalig tartó idıszakra. Az italozó, rendzavaró, szemetet szétdobáló fiatalokkal
szemben is szigorúbban kellene fellépni és a Csokonai utcai lakóközösség a fokozottabb
ellenırzésüket javasolja.
Nábrádi Benedek Hajdúnánás, Köztársaság tér 9. szám alatti lakos az egyirányúvá tételre
javasolt utcákkal teljes mértékben egyetért, különösen az Óvoda utca egyirányúvá tételének
örül. A kiskörúton belüli lakó pihenı övezetté való nyilvánítást szintén nagyon jó
intézkedésnek tartja. Hiányolja a kerékpáros forgalomnak a megszervezését, ami
Hajdúnánáson kaotikussá vált, különösen a Kossuth utcán és Mártírok utcán. Korábban szó
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volt arról, hogy a Kossuth utca és a Köztársaság tér sétáló övezet lesz, ez már idıszerő lenne.
Egyszerre javasolná a forgalmi rend változásokat elvégezni. Azt hallotta, hogy a Dorog utcai
és a Hunyadi utcai parkolók is fizetısek lesznek, ennek van-e valóság alapja. Ennek az lesz a
következménye, hogy a tömblakások belsı udvarán található parkolókat fogják elfoglalni.
Nagyon elhamarkodott döntés lenne, ha a Kossuth, Ady Endre körút és Bethlen Gábor körúti
csomóponthoz közlekedési lámpát helyeznének ki. Vannak rövid idıszakok, amikor megoldás
a lámpa, de amikor nincs forgalom, akkor is végig kell várni a váltást, ami lassítja a
forgalmat.
Erdei Imre Hajdúnánás, Klapka u. 14. szám alatti lakos a temetı elıtti gyalogos
átkelıhelyet hiányolja. Szemtanúja volt annak, hogy forgalmasabb idıszakban a gyalogos
hosszú perceket vár arra, hogy az autó átengedje az úttesten. Nagyon sok idıs ember jár a
temetıbe, az ı biztonságuk érdekében meg kellene fontolni egy táblával jelzett zebra
megvalósítását.
Tímári Sándor Hajdúnánás, Polgári u. 92. szám alatti lakos a kiskörúton belüli parkolási
nehézségekre hívta fel a figyelmet, mivel tudomása szerint, a kiskörút forgalmának
szabályozása miatt kb. 20 parkolóhely szőnik meg. A közintézmények megközelíthetetlenek,
ott is parkolási problémák vannak. A parkolók számán nem szőkíteni kell, hanem a kialakult
szokásrendnek megfelelıen megtartani azokat, és bıvíteni a parkolási lehetıségeket.
Szólláth Tibor polgármester ezt követıen átadta a szót Dankóné Téglási Barbarának, hogy
az elhangzott hozzászólásokra válaszoljon.
Dankóné Téglási Barbara a Hajdú-Via Útépítı és Tervezı Kft. képviseletében elmondta,
hogy részben tud reagálni az elhangzottakra, mert elég sok helyi probléma merült fel, ami
nem az általuk készített tervnek és meglévı forgalmi rend felülvizsgálatnak volt a feladata.
İk a jelenlegi helyzetet igyekeztek optimalizálni, a jelenlegi KRESZ szabályoknak és
mőszaki elıírásoknak megfeleltetni. Jogos fölvetésnek tartja a kerékpáros hálózatnak a
vizsgálatát, de erre a cégük az önkormányzattól nem kapott megbízást. Az idıszakos
sebességkorlátozásra mőszaki megoldást nem tud javasolni. A gyalogátkelıhely
megvalósítása is jogos kérés, de sajnos ennek szintén szigorú elıírásai vannak, mivel állami
közút mentén helyezkedik el a Köztemetı és ennek elég komoly anyagi vonzata is van,
engedélyes tervdokumentációval is rendelkezni kell.
Szólláth Tibor polgármester a gyalogátkelıhely kihelyezését a Hajdú-Bihar Megyei Állami
Közútkezelı Kht. nagyon leszabályozza. Legutóbb sikerült egy közlekedési zebrát
megvalósítani a Tiszavasvári úton iskolába járó gyermekek biztonsága szempontjából.
Többször mérték a Kossuth utcán és a Köztemetı elıtt is az átkelı gyalogosok számát, de a
Közútkezelı nem engedélyezte a zebrát. Állandó fizetı parkoló a Kossuth utcán van jelenleg,
illetve a Mártírok utcai parkolók piaci napokon fizetısek. Ezzel az volt a cél, hogy
meglehessen állni a Kossuth utcán, mert egy rossz gyakorlat alakult ki az embereknél, hogy
reggel munkakezdés elıtt egészen a munka végeztéig ott hagyták az autójukat, emiatt
lehetetlen volt parkolni napközben a Kossuth utcai parkolókban. A parkolási díjaknak a
mértéke, véleménye szerint elfogadható. A parkolási díj egyébként nem bevételi, hanem
forgalom szabályozási eszköz, mivel meggyorsítja az forgalmat. A Nikodémusz utcán pedig
végéig parkolók lesznek kialakítva. Folyamatban van a kátyúzása a belterületi utaknak. Ha a
Mártírok után elkészül a kátyúzás, a jobb oldalon parkolásra alkalmas helyek vannak, ott fel
lesz festve a parkolási lehetıség. Jelenleg forgalmi célra van használva. Amikor az Ady Endre
körútnak a felújítása elindult, sokat kellett a Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodának
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harcolni azért, hogy ott a parkolási helyek megmaradhassanak, különös tekintettel az
üzlettulajdonosok érdekeire. Azt a lehetıséget a város elszalasztotta, amikor a mőszaki
feltételek adottak voltak, hogy egy kis sugarú körforgalmat meg lehessen valósítani a Kossuth
utcai csomópont helyén. A mostani szabályozások ezt nem teszik lehetıvé, sajnos csak
lámpás keresztezıdést lehet megvalósítani.
Ezt követıen a második napirendi pont témájának, a településképi véleményezési és
településkép bejelentési eljárásról szóló rendeletnek a lakossági ismertetésére kérte fel Kissné
Barta Piroskát a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıjét, mivel Borúzs Bernát
fıépítész nem tudott részt venni a közmeghallgatáson.
Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda vezetıje elmondta, hogy
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. június 30-i dátummal
megalkotta a településképi véleményezési és településkép bejelentési eljárásról szóló 21/2013.
(VI. 30.) Önkormányzati Rendeletét, mely augusztus 1-tıl lép hatályba. A rendeletalkotás
célja a település egységes képének igényes alakítása, a helyi építészeti sajátosságok és
értékek, valamint a település arculatának védelme, továbbá a városépítészeti illeszkedéssel és
a településfejlesztési célokkal összefüggı követelmények érvényesítése. A rendelet
megalkotás szükségszerőségéhez elıször bevezetésként az építésügyben, illetve az építésügyi
igazgatásban történı változásról adott tájékoztatást.
Az irodavezetı a rendelethez kapcsolódóan többek között tájékoztatást adott a településképi
bejelentési, véleményezési eljárásról, annak lefolytatásáról, a rendelet alkalmazási körérıl, a
településképi kötelezési eljárásról. A közterület-alakítás célja, hogy elısegítse a
településszerkezetileg, forgalom-technikailag vagy településképi szempontból együtt
kezelendı közterületek egységes és összehangolt módon történı kialakítását és fejlesztését.
Felhívta a figyelmet, hogy egy-egy építkezés, átalakítás elıtt mindenki tájékozódjon, járjon
utána, hogy milyen fontos teendıi vannak.
Szólláth Tibor polgármester ezt követıen a harmadik napirendi pont témájának, a közösségi
együttélés alapvetı szabályairól szóló rendelet-tervezetnek a lakossági ismertetésére kérte fel
Dombi Györgyöt a Bőnmegelızési Tanács elnökét.
Dombi György a Bőnmegelızési Tanács elnöke tájékoztatásul elmondta, hogy Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. júniusi ülésén megalkotta a 29/2012.
(VI. 29.) Önkormányzati Rendeletét az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról.
A 2013. január 1. napjától hatályba lépı, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény újra lehetıséget biztosít a helyi önkormányzatok
képviselı-testületeinek arra, hogy rendeletben szabályozzák az öngondoskodás és a közösségi
feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvetı szabályait és
elmulasztásának jogkövetkezményeit. A 29/2012. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelet hatályon
kívül helyezésekor jelezte a testületnek, hogy a rendelet hatályon kívül helyezésével nem
tudnak fellépni azokkal az állampolgárokkal szemben, akik olyan magatartást tanúsítanak,
amely nem bőncselekmény és nem is szabálysértés, de a közösségi együttélés szabályaival
ellentétesek. A most elıterjesztett rendelet-tervezettel ezt a hiányosságot meg lehetne
szüntetni. Elmondta, hogy szükség van egy ilyen szabályozásra, amely megfogalmaz
együttélési normákat, az egymás és a környezetünk iránti felelısséget. A tervezet közzétételre
kerül, amelyet mindenki véleményezhet. A rendelet-tervezetet a Bőnmegelızési Tanács a
2013. március 13-án tartott ülésén, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 2013. március 25-én
tartott ülésén tárgyalta, javaslataikat, véleményüket az elıterjesztett rendelet-tervezet már
tartalmazza. Ezt követıen ismertette a rendelet-tervezet tartalmát.
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Szólláth Tibor polgármester az elhangzottakhoz hozzáfőzte, hogy a közösségi érdek mindig
fontosabb, mint a magánérdek. Napi szinten szembesül azzal, hogy pld. a rossz szomszédi
viszonyok hová tudnak elfajulni. Nagyon nehéz ezeket az eseteket szabályozni. Nagyon
fontosnak tartotta, hogy ez a fajta szabályozás a lakossági fórumon elhangozzék.
Nagy Ibolya Hajdúnánás, Kisfaludy u. 17. szám alatti lakos a Nikodémusz, a Kölcsey,
Tinódi és Kisfaludy utcai lakók véleményét tolmácsolta. Elmondta, hogy a legnagyobb
problémát a Black Man Club kifogásolható mőködése okozza számukra. Négy alapvetı
problémát ismertetett, amelyre megoldást kell találni, a zajszintre, a nyitvatartási idıre,
szórakozás ideje alatt a környezı utcák tisztaságára, a környezet megóvására. A mőködési
engedély hajnali 3,00 óráig ad lehetıséget a nyitva tartásra. A tulajdonosok megkérték a
kiterjesztett nyitva tartást, ami reggel 6,00 óráig szól. Nincs információjuk arra vonatkozóan,
hogy a környéken élık hozzájárultak-e ahhoz, hogy a meghosszabbított nyitva tartásra
vonatkozó engedélyt a Club tulajdonosainak kiadják. A mindennapi életvitelüket negatívan
befolyásolják a Club tulajdonosai, különösen hétvégeken. Elhangzott, hogy a közösség érdeke
mindig fontosabb, mint az egyéni érdek. A Club mőködése egyetlen családnak az érdeke, nem
pedig a közösségé.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy térfigyelı kamerák mőködnek a városban.
A Hajdúnánási Polgárır Egyesülettel együttmőködve jelentıs elırelépés várható. Augusztus
hónaptól már két közterület felügyelı fog dolgozni. Nagyon sajnálja a kialakult helyzetet.
Az önkormányzat a saját eszközein keresztül igyekezni fog a szabályokat betartatni.
A térfigyelı kamerák nagyon jó minıségő felvételeket rögzítenek, amelyek 8 napig
visszakereshetıek. Ha bármilyen esemény történik, ezt jelezni kell a közterület felügyelıknek,
vagy a Hajdúnánási Polgárır Egyesületnek, és bízik abban, hogy a visszakereséssel a
rendzavarókkal szemben fel tudnak lépni. A közösségellenes magatartással még foglalkozni
fog a testület, és bízik abban, hogy egy mindenki számára elfogadott szabályozás fog születni,
amelynek alkalmazásával visszaszoríthatóak lesznek ezek a problémák.
Ezt követıen a negyedik napirendi pont témájának, az orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos
lakossági tájékoztatás bevezetésére kérte fel Dr. Juhász Endre alpolgármestert.
Dr. Juhász Endre alpolgármester az ügyeleti ellátással kapcsolatos tájékoztatást
megelızıen elmondta, minden feltétel adott ahhoz, hogy Hajdúnánáson a kardiológiai
szakrendelés a közeljövıben megkezdıdjön, amely augusztus közepétıl, de legkésıbb
szeptember 1-tıl várható. Mind az eszköz, szakember, jogi és finanszírozási háttér
rendelkezésre áll. Ez mindenképp elırelépés lesz az egészségügy területén.
Az egészségügynek sarokköve az ügyeleti ellátás. Az önkormányzat több ízben neki futott
annak, hogy az ügyeleti ellátást Hajdúnánáson magasabb színvonalúvá tegye.
Az önkormányzat úgy döntött, hogy egy külsı szolgáltatóra kívánja az egészségügynek ezen
területét rábízni, amelyre közbeszerzés lett kiírva. Ez a folyamat eredményesnek nyilvánult.
A városvezetés arra törekszik, hogy a sürgısségi ellátás ne szenvedjen csorbát Hajdúnánáson.
Dr. Jancsó Zoltán stratégiai igazgató nagyon örült a meghívásnak, mivel ritkán adódik arra
lehetıség, hogy egy település lakosságának közvetlenül lehessen információt átadni, illetve a
felmerült kérdésekre, bizonytalanságokra választ adni. İk azok a szolgáltatók, akiknek az
orvosi ügyeletet a megbízói elvárásoknak megfelelıen kell mőködtetni. Egy szolgáltatást
végzı közhasznú nonprofit társaságként mőködnek. Ez azt jelenti, hogy számon kérhetıek,
beszámoltathatóak. Tizennégy éve végzik ezt a tevékenységet és a minıségi szolgáltatást
Hajdúnánáson is tovább szeretnék erısíteni. Az, hogy ez a döntés megszületett, annak
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köszönhetı, hogy már több mint 10 éve zajlik egy folyamat, amelyben a háziorvosi és
sürgısségi ellátás korábbi egysége, ami a háziorvos kompetenciáján és a nap 24 órájában való
elérhetıségen alapul, kezd szétválni egymástól. Ennek a folyamatnak a végén vannak,
amelyben jól látszik, hogy a klasszikus háziorvosi tevékenységek közül, a prevenció –
megelızés – kezd erısödni. A sürgısségi ellátásban való kompetenciája a háziorvosnak kezd
beszőkülni. Az tud jól sürgısségi eseteket ellátni, aki ebben gyakorlott, amely nem feltétlenül
csak elméleti ismereteket követel meg.
Mind a szakma politika, mind a vonatkozó jogszabályok a háziorvosi alapellátásnak és a
sürgısségi ellátásnak a szétválását az utóbbi 10 évben támogatja is. Ennek lett a
következménye az, hogy Hajdúnánás város is emellett a megoldás mellett döntött.
Ha az ügyeletet hívja majd valaki, egy közös diszpécserszolgálat fog bejelentkezni. Ez az
Országos Mentıszolgálattal közös diszpécserszolgálat. A megyében 10 ügyeleti központtal
dolgoznak, ahol már ilyen módon történik a hívásoknak a kezelése, a mentıszolgálatnak a
diszpécser munkatársai fogadják a hívásokat, akik erre a feladatra képzett szakemberek,
akinek a munkáját számtalan dolog segíti. Elıttük vannak számítógépen az érvényes
protokollok, a kikérdezési szabályok, nagyon komoly gyakorlat van mögöttük és az a
technológia, amellyel egy helyszínt könnyen be tudnak azonosítani, hogy oda a megfelelı
egységet a leggyorsabban el tudják juttatni. Ennek az az óriási elınye, hogy nem a betegnek
kell azon gondolkodnia, vajon az ı problémája kire tartozik. Hanem ezt az a szakember segítı
szándékkal és célzott jól feltett kérdéssel fogja eldönteni, aki a telefonhívást fogadja. Ez a
diszpécser megteheti azt, ha meghallgatja a beteg, vagy a hozzátartozó problémáját, hogy
azonnal a mentıszolgálatot értesíti. Nem biztos, hogy az ügyeletet fogja kiküldeni, aki majd a
helyszínre érve fedezi fel, hogy mentıre van szükség, hanem rögtön a mentıszolgálatot fogja
értesíteni, ha pld. egy agyvérzésrıl vagy súlyos balesetrıl van szó. Dönthet úgy, hogy a
probléma nem igényel akkut mentı feladatot, hanem csak klasszikus központi ügyeleti
feladatot. Ebben az esetben a kollégáit fogja a helyszínre irányítani, akiket GPS-el lehet
követni, hogy éppen hol járnak, a bejelentıt is folyamatosan tudják tájékoztatni, hogy mikor
ér ki az ügyelet. Ha valamilyen rendkívüli eset történik, pld. késıbb ér ki az ügyelet, abban az
esetben is vissza tudják hívni a bejelentıt. Ha a probléma nem igényel orvosi beavatkozást,
arra is lehetıség van, hogy a megfelelı egészségügyi szakképesítéssel rendelkezı diszpécser
tanácsot adjon, illetve az orvosok is egy konferenciahívással tudnak segíteni a betegnek.
Egy profin szervezett és a valóságban komolyan bizonyított irányítási háttér kerül az ügyeleti
munka mögé. Az orvos nem egyedül fog menni a beteghez, hanem egy szakképzett ápoló
képesítéső gépkocsivezetıvel. Az orvos nem minden esetben tud egyedül helyt állni.
Az orvosok személyében is változás lesz. Amikor elkezdenek egy ügyeletet felépíteni, a
korábbiakban az ügyeletben dolgozó orvos kollégákra is mindig számítanak, felajánlják nekik
az együttmőködési lehetıséget. Azoknak a kollégáknak, akik érdeklıdnek a sürgısségi ellátás
iránt, azoknak továbbra is helyük lesz a hajdúnánási ügyeleti ellátásban. Olyan kollégákat
szeretnének hozni, akik a megyében már komolyabb tapasztalatot szereztek a sürgısségi
ellátásban, jól ismerik a saját rendszerüket, éppen ezért hatékonyan fognak tudni dolgozni.
Maximálisan törekednek arra a kollégáival, hogy empatikusan és nagyon korrektül
kommunikáljanak a betegekkel. A hajdúnánási ügyelet felszereltsége, gyógyszerezettsége
teljesen megfelel a jogszabályoknak. Néhány új készítménynek, eszköznek a bevezetését
tervezik. Hozni fognak olyan szetteket, amelyek a csonton keresztüli gyógyszer készítmények
és infúzió adását teszik majd lehetıvé, vagy pld. manuális deffibrillátort, amellyel többfajta
ritmuszavart lehet majd kezelni. Ha hibát észlelnek a rendszerben, lehetıség szerint orvosolni
fogják. Az elérhetıségük a város honlapján és a Városi Rendelıintézetben is ki lesz téve. Ha
bárkinek panasza vagy megjegyzése lesz, nagyon hamar fognak rá reagálni, általában ı
vizsgálja ki ezeket az eseteket, amelyeket jellemzıen megnyugtatóan sikerül is rendezni.
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Szólláth Tibor polgármester ezt követıen lehetıséget adott a hozzászólásokra az ügyeleti
ellátással kapcsolatosan.
Dr. Balogh Éva a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv Hajdúböszörményi, Polgári Kistérségi Népegészségügyi Intézetének tisztifıorvosa
elmondta, hogy a Kht. munkáját nagyon jól ismeri. Az eddigi tapasztalatai alapján az
együttmőködés megfelelı. Az illetékességi területükön lévı nagy lakosságszámú
Hajdúböszörményben már évek óta ık látják el az ügyeleti szolgálatot, ahonnan nem érkezett
negatív visszajelzés. Minden személyi és tárgyi feltétellel rendelkeznek és ismeri a
szakembereket. Véleménye szerint, Hajdúnánáson sem lesz fennakadás, és az új ügyeleti
rendszerre való átállás zökkenımentes lesz.
Molnár Antal Hajdúnánás-Tedej, Erdısor u. 1. szám alatti lakos elmondta, hogy az
orvosi ellátás Tedejen nagyon akadozik. A napi 1 órás ellátásból az önkormányzat heti
2 alkalommal történı 1 órás ellátást biztosít. Egy-egy beteg ellátására alig marad idı.
Javasolná, hogy a napi 1 órás vagy 1,5 órás orvosi ellátás a hét minden napján legyen
biztosítva. Gyermekorvosi ellátás sajnos nincs Tedejen, ezért Hajdúnánásra kell utazni. A házi
patikát is hiányolják a tedeji lakosok. Nagyon alacsony jövedelmő emberek élnek Tedejen,
akiknek anyagi nehézséget jelent a buszköltséget kifizetni, hogy Hajdúnánásra utazzanak akár
rendelésre, vagy gyógyszertárba. A fogászati szakrendelés több mint egy fél éve megszőnt.
Dr. Jancsó Zoltán stratégiai igazgató hozzáfőzte, hogy az orvosi ügyeleti ellátás a tedeji
lakosok esetében sem tesz kivételt, ugyan azt a szakszerő orvosi ellátást fogják kapni, mint a
hajdúnánási lakosok.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy Tedejen is minden nap biztosítani kell a
háziorvosi rendelést. Dr. Márczis Andrea háziorvos helyett az elkövetkezendı idıkben is lesz
helyettesítı orvos. Az önkormányzat ellenırizni fogja, hogy a hét minden napján mőködik-e
Tedejen a háziorvosi rendelés. A gyermekorvosi rendelés kapcsán felelıtlen ígéretet nem akar
tenni, ez egy nehezebb kérdés. Alpolgármester úr szerint, a területhez tartozó
gyermekorvosnak ki kellene menni. A házipatikát Dr. Berzi Csaba háziorvos halála óta nem
sikerült megoldani. A tedeji fogászati rendelı kialakításához az önkormányzat nagy
mértékben hozzájárult, nem tudott arról, hogy nem mőködik a rendelés. Ezt szintén
ellenırizni fogja az önkormányzat és a szerzıdésben rögzített rendelési idı meglétét kérik a
szakorvostól. Szükséges a visszajelzés a tedeji lakosok részérıl, hogy a rendelési idıknek a
betartása megtörténik-e.
Bodnár Jánosné Hajdúnánás-Tedej, Tessedik Sámuel u. 4. szám alatti lakos elmondta,
hogy mielıtt elment Dr. Márczis Andrea háziorvos Tedejrıl, aláírásgyőjtést adott ki, hogy
hozzájárulnak-e a tedeji lakosok ahhoz, hogy heti 2 alkalommal történı 1 óra legyen a
rendelési idı. Tedejen is nagyon sok a gyermek és idıskorú ember. Szükség van arra, hogy
Tedejen is minden nap legyen orvosi ellátás. İk is hajdúnánási lakosok, és szeretnének ugyan
olyan ellátásban részesülni. Sok a munkanélküli, és nem tehetik meg, hogy napi 500,- Ft-os
buszköltséget kifizessenek azért, hogy eljussanak Hajdúnánásra rendelésre.
Nem a témához kapcsolódóan megjegyezte, hogy Tedejen nincs kiépítve kábel televízió, ezért
nem tudnak értesülni a képviselı-testületi ülésen elhangzó döntésekrıl.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, nagyon komoly vita alakult ki a testületi ülésen,
hogy a heti 2 alkalommal 1 órában történı helyettesítı rendeléshez hozzájárulnak.
A képviselı-testület ezt nem hagyta jóvá.
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A háziorvos fel lesz szólítva, hogy teljesítse a kötelezettségét és a hét minden napján legyen
rendelés. Ezt a szolgáltatást is ellenıriztetni fogja. A Tedejen történı kábeltelevízió
kiépítésének lehetıségét is meg fogja vizsgáltatni, de ez egy hosszadalmasabb folyamat lehet.
A gyógyszerellátás biztosítására vonatkozóan pedig meg fogja vizsgáltatni a tanyagondnok
szerepét, ezzel kapcsolatosan egyeztetés lesz a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Városi Bölcsıde vezetıjével.
Miután további hozzászólások, észrevételek nem hangzottak el, Szólláth Tibor polgármester
úr megköszönte mindenkinek a részvételét és figyelmét, a hozzászólásokat. Ezt követıen
du. 20.15 órakor a közmeghallgatást bezárta.
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