JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 27-én
- szombaton - de. 10,00 órakor megtartott, kihelyezett n y i l v á n o s v á r o s r é s z
– t a n á c s k o z á s r ó l.
A képviselő-testület ülésének helye: A Hajdúnánási Óvoda Hétszínvirág
Intézményegységének csoportszobája.
Jelen vannak a képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor polgármester,
Dr. Juhász Endre alpolgármester, Török István, Ötvös Attila, Buczkó József, Dombi György,
Dr. Kis Ágnes képviselők
A képviselő-testület üléséről távol maradtak: Tóth Imre, Oláh Miklós, Kovács Zsolt
képviselők
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző,
Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetője, Gélák Pál a pályázatkezelési csoport
csoportvezetője, Fülöpné Baráz Judit jegyzőkönyvvezető
Meghívottként megjelentek: Baráthné Megellai Erzsébet a Városi Rendelőintézet
intézményvezetője, Kovácsné Bata Éva a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetője,
Nagyné Juhász Krisztina a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Városi Bölcsőde
intézményvezetője, Vareha Beáta projektmenedzser
A testületi ülésen részt vett még 11 fő tedeji lakos, valamint a Helyi Televízió két munkatársa.

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 7 fő képviselő jelenlétével az ülés határozatképes, azt
megnyitotta. Ezt követően a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselő úr Ötvös Attila képviselőt javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
(A teremben lévő Ötvös Attila képviselő úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére, de nem vesz részt a szavazásban.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
(A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Ötvös Attila képviselőt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 6 igen szavazattal,
1 fő (Ötvös Attila) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a Hétszínvirág Óvoda dolgozóinak, hogy e
szép körülmények között lehetővé tették a városrész-tanácskozás megtartását. Kiemelte, hogy
Tedejen az óvodának továbbra is működnie kell.
Ezt követően a Tedejen történt fejlesztésekről nyújtott tájékoztatást, melynek keretében
elmondta, hogy az önkormányzat derogációs program keretében Tedejen is célul tűzte ki a
100%-os szennyvízcsatorna-lefedettséget.
Felhívta a figyelmet, hogy lezárult az ivóvízminőség-javító program a városrészen, és a
városrész-tanácskozást követően helyszíni bejáráson szeretné bemutatni a víztisztító telep
működését, melyre szeretettel invitált minden érdeklődőt.
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Az orvosi ellátások tekintetében arról számolt be, hogy a fogászati szakrendelés tárgyi
feltételei kialakításra kerültek, azonban a doktornő tájékoztatása szerint kevesen veszik
igénybe a szakrendelés szolgáltatásait.
Ehhez kapcsolódóan jelezte, hogy Dr. Juhász Endre alpolgármester úr felvetése nyomán, a
családsegítő szolgálat vezetőjének javaslata alapján azon dolgoznak, hogy a családsegítő
szolgálat tanyagondnoki szolgáltatása keretében kisbusszal tudják szállítani a betegeket a
gyermekorvosi rendelésre.
A közfoglalkoztatással kapcsolatban kiemelte, hogy 10-11 fő közfoglalkoztatott folyamatosan
jelen volt Tedejen, így biztosítva a városrész köztisztaságát.
Tájékoztatta a lakosságot arról, hogy a tavalyi évben Tedejen is kijelölésre került olyan
terület, ahonnan a rászoruló családok 5 q mennyiségű tüzelőt gyűjthettek maguknak, ezt a
lehetőséget az idei évben is biztosítani kívánja az önkormányzat a lakosság számára.
Az autópálya és a megyehatár közötti útszakasz minőségével kapcsolatban elmondta, hogy
folyamatosan keresik annak lehetőségét, hogy milyen projekt keretében lenne felújítható ez az
útszakasz.
Szeretnének
Tiszavasvári
önkormányzatával
együttműködni,
hiszen
Tiszavasvárinak is fontos, hogy ez az útszakasz megújulhasson.
Az infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a közintézmények sorban
újulnak meg, fontos, hogy a Hétszínvirág Óvoda is megújulhasson.
A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatban tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzat 3 éve
birtokba adási igénnyel élt a volt katonai-bázis területére vonatkozóan. Amennyiben ez a
terület is az önkormányzathoz kerül, egy potenciális barnamezős beruházás kiváló helyszíne
lehet, ahol remélhetőleg több cég is be tud rendezkedni.
Ezt követően kérte a jelenlévőket, hogy akinek kérdése, észrevétele van, az jelezze.
Varga Margit, a Hajdúnánási Óvoda Hétszínvirág Intézményegységének vezetője kért
szót, aki elmondta, hogy nagyon hálás az elmúlt években pályázati úton megvalósított
fejlesztésekért.
Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az óvodának megtartó ereje van, hiszen a tedeji
gyerekek Tedejen járnak óvodába, a szülők nem tartják szükségesnek Hajdúnánásra hordani
őket.
Kiemelte a START munkaprogramban, és a GEI-nél dolgozók pozitív hozzáállását, és azt,
hogy az Óvoda nekik is köszönhetően semmiben sem szenved hiányt, amikor problémájuk
van, azonnal segítséget kapnak tőlük.
Mivel más észrevétel nem hangzott el, Szólláth Tibor polgármester úr felkérte Vareha Beátát,
hogy a szennyvíz-derogációs projekttel kapcsolatos ismertetőjét tartsa meg.
Vareha Beáta projektmenedzser köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a projekt
végrehajtása minden olyan önkormányzatnak kötelező, ahol nem 100%-os a
szennyvízcsatorna-lefedettség.
Tájékoztatást adott arról, hogy a szennyvíz-derogáció miatt Hajdúnánás és Hajdúdorog Város
Önkormányzata társulást hoztak létre, majd megkezdődött a projekt előkészítése.
Négy lehetőség kidolgozásán dolgozik a szakértő, a szennyvízcsatorna-hálózatot illetően:
Az egyik verzió szerint a szennyvíz gravitációs rendszerben jut el Hajdúnánásra, a másik
lehetőség szerint, szintén gravitációs rendszerben Tiszavasváriba megy át.
Előkészítésre kerül továbbá az a tanulmányterv, miszerint helyben, zárt rendszerben kerül a
szennyvíz összegyűjtésre.
A negyedik változat szerint Tedejen tisztítanák a szennyvizet.
Ezt követően tájékoztatást adott a projekt ütemezéséről: 2014. december 26-ig ennek a négy
tanulmánytervnek el kell készülnie, a projekt előkészítő szakasza pedig 2014. június 5-én
zárul le.
Jelezte, hogy amennyiben valakinek kérdése, felvetése van a projekttel kapcsolatban, szívesen
válaszol azokra.

453

Török István képviselő úr megjegyezte, hogy véleménye szerint az átemeléses változat
sokkal drágább, javasolta, hogy helyben legyen a tisztítóüzem.
Bódi Judit Hajdúnánás, Dobó I. u. 7. szám alatti lakos arról érdeklődött, hogy a
megvalósítás is 100 %-os támogatottságú lesz, vagy ott már önerővel is kell számolni?
Megkérdezte továbbá, hogy mekkora nyerési esélyekkel lehet kalkulálni a projekttel
kapcsolatban?
Vareha Beáta projektmenedzser válaszában kifejtette, hogy a támogatási intenzitás
maximum 95%-os lehet, de a BM Önerő Alapból lehetőség van az önerőhöz is támogatást
igényelni.
A támogatási intenzitás minden évben rendeletben kerül meghatározásra, reményét fejezte ki
az iránt, hogy a múlt évekhez hasonlóan 2015-ben is a teljes önerő lefedhető lesz az önerő
alapból.
Kifejtette továbbá, hogy a teljes szennyvízhálózat-lefedettség EU-s előírás, így az államnak is
az az érdeke, hogy minél több nyertes projekt legyen.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról érdeklődött, hogy a szennyvízhálózat befogadja-e
a mezőgazdasági vállalkozások szennyvízét is?
Vareha Beáta projektmenedzser jelezte, hogy a szennyvízhálózat csak a lakossági
bekötéseket tartalmazza, arra vállalkozásoknak csatlakozási lehetőségük nem lesz.

Mivel több kérdés, észrevétel nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a
testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselő-testület
ülését de. 10: 50 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

