JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február
09-én - hétfőn - du. 18,00 órakor megtartott k ö z m e g h a l l g a t á s á r ó l.
A közmeghallgatás helye:

a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. – Kéky Lajos

Városi Mővelıdési Központ Színházterme
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám)
Jelen vannak a közmeghallgatás megkezdésekor: Szólláth Tibor polgármester,
Dr. Juhász Endre alpolgármester, Csiszár Imre alpolgármester, Kovács Zsolt, Szabóné
Mart Éva, Ötvös Attila, Nagyné Juhász Krisztina, Buczkó József, Tóth Imre, Bódi
Judit, Dr. Éles András és Papp Gáborné önkormányzati képviselők
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetője, Dr. Dráviczky Gyöngyi
kabinetvezető, Síró Katalin jegyzőkönyvvezető és Szakál Attila informatikus
Az Ifjúsági Ház (Bocskai Filmszínház épülete) Színháztermében a közmeghallgatáson
jelen volt a város lakossága részéről kb. 120 fő, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatal dolgozói részéről 30 fő, az önkormányzati intézmények vezetői, dolgozói, a
városban működő civil szervezetek vezetői, képviselői és a Helyi Televízió
munkatársai.
Szólláth Tibor polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, a
képviselő-testület tagjait, az intézmények vezetőit. Megállapította, hogy a
közmeghallgatás a jelenlévő 11 fővel határozatképes, így a közmeghallgatás
megtartásának akadálya nincs.
Tekintettel arra, hogy a közmeghallgatás is képviselő-testületi ülés, ezért fontos a
határozatképesség, illetőleg jegyzőkönyv, valamint hang- és képfelvétel is készül.
Hajdúnánáson minden évben, a költségvetés képviselő-testület által történő tárgyalása
előtt kerül sor a közmeghallgatásra, amelynek célja, hogy a lakosság is véleményt
nyilváníthasson.
A jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
(Papp Gáborné) - külön határozat hozatala nélkül - megtörtént, Papp Gáborné
személyében.
A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pont megtárgyalását 11 igen
szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pont:
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezetének lakossági
megismertetése
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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Szólláth Tibor polgármester egy rövid visszatekintéssel kezdte a közmeghallgatást,
hiszen a 2014. év ez mozgalmas éve volt a városnak. Nagyságrendileg 2014. évben
mintegy 900 millió forintos beruházás megvalósult meg, melyeket ismertetett. Ennek
köszönhetően Tartósító üzem került kialakításra, megtörtént az Iskola u. 3-5-7. szám
alatti meglévő iskola épületenergetikai fejlesztése, a Hajdúnánási Óvoda kapacitás
fejlesztése új intézményi egység kialakításával a Magyar utca 104. szám alatti
ingatlanon, a Somorjai László Városi Sportcsarnok belső felújítása, óvodafejlesztés
valósult meg a Kasza u. 3. szám alatti ingatlanon. A közösségi közlekedés
biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és
Görbeházán elnevezésű pályázatnak leglátványosabb eleme egy új autóbusz
pályaudvar. Végéhez ért a „Természettudományok oktatása a jövőnkért” Öveges
program pályázat, amely a középiskolai gimnázium tehetséggondozó részének a
stratégiai fejlesztésének nagyon fontos állomása. Nagyságrendileg 11 általános iskola
fogja a természettudományos képzést elsajátítani. Amely az iskola jövője
szempontjából nagyon fontos fejlesztés. Megtörtént a Dorogi utca 24. szám alatti
meglévő óvoda épület épületenergetikai fejlesztése, megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva. A Bocskai u. 79. szám alatti ingatlanon nagyságrendileg
11 millió forintos beruházás történt a közfoglalkoztatás keretében. Az önkormányzat
mintegy 35 millió forintos saját összegből jutott eddig, amelyből 7,6 millió forint
engedményezés miatt – mint adóbevétel – visszakerül az önkormányzathoz. Egy évvel
ezelőtt bizakodott az önkormányzat, hogy pályázati pénzből fel lehetne újítani az
épületet, de nem kapta meg a város a kormányzati engedélyt a hitelfelvételre.
A továbbiakban a közfoglalkoztatásra építve, illetve a 2015. évre betervezett 10 millió
forintos költséggel tervezve fognak a belső munkálatok folytatódni. Az a terv, hogy
teljesen új belső falazatot fog kapni az épület és a gépészeti vonatkozásban is teljesen
új elemek lesznek beépítve. Energetikai szempontból egyik legjobb épülete lesz a
városnak a hőszigetelése illetve a nyílászárók minősége miatt.
A Magyar u. 104. szám alatti ingatlanra a tervezett 1-4 általános iskolai osztály helyett
1-8 osztály került kialakításra, amelynek köszönhetően a Baross utcai intézményből
átkerülhetett az oktatás. A Magyar utca 104. szám alatti ingatlanhoz nem volt pályázati
forrás. Az önkormányzat 30 millió forintos önerővel járult hozzá a beruházáshoz.
A közfoglalkoztatásban részt vevők által, a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény
munkatársainak munkájával, illetve külső vállalkozások is besegítettek ahhoz, hogy
elkészüljön a beruházás.
Korábban célként megfogalmazódott, hogy Hajdúnánás legyen a térség közigazgatási
központja. Ez a Hajdúnánásiak tekintetében egy sor olyan szolgáltatás válik elérhetővé
helyben ami korábban nem volt, illetve funkciók erősödnek meg. A Városi
Rendőrkapitányság új épülete is a 2014. év eredménye. Városunk térség
iskolaközpontja, amelynek köszönhetően a városban beiskolázott gyerekek száma nem
szabad, hogy jelentős mértékben csökkenjen, a középiskola őrizze meg vonzerejét.
Gazdasági központként az a számítás, hogy befektetések, munkahelyek valósuljanak
meg városunkban. Megfogalmazott céljaink az intézményeinkkel kapcsolatban, hogy
jobb körülmények között, a kor színvonalának, egészséges feltételek mellett
működjenek. Magasabb vonalon szeretnénk intézményeinket üzemeltetni azért, hogy
ne jelentsen az versenyhátrányt, ha valaki Hajdúnánáson szeretne felnőni.
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Intézményeinket a fenntartó szempontjából költségtakarékosan szeretnénk
üzemeltetni.
Ugyancsak célokat fogalmaztunk meg gazdasági társaságaink vonatkozásában. Legyen
mindenki számára átlátható a társaságainknak a működése, nyújtsanak magas
színvonalú, megfizethető szolgáltatást, korszerű üzemeltetés mellett.
Ezt követően ismertette Hajdúnánás Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2015. évi
költségvetési főösszegét, a tervezett költségvetési bevételeket, kiadásokat, működési
célú bevételeket, kiadásokat és a felhalmozási bevételeket, kiadásokat. A törvényi
kötelezettségnek eleget téve a 2014. évben sem illetve 2015-ben sem terveztünk
működési hitel felvételt. A költségvetés támogatása elnevezésű tábla szemlélteti, hogy
a 2014. év és 2015. év között a támogatások mértéke 114,7 %, azaz 14%-kal javult a
városnak a finanszírozása. A következőkben adónemenként ismertetésre kerültek a
2015. évi helyi adóbevételek, ahol vannak kockázatok is. Hozzáfűzte, hogy reményei
szerint egy igazságosabb közteherviselést fog lehetővé tenni. Ahhoz, hogy a város
fejlesztéseket tudjon megvalósítani fejlesztési forrásokra lesz szükség. Amikor
Magyarország kormánya konszolidálta az önkormányzatokat kimondta, hogy a
hitelfelvételt korlátok közzé fogja szorítani, rendelkeznie kell az önkormányzatoknak
fejlesztési forrásokkal. Az adóbevétel többlet megalapozza azt, hogy Hajdúnánáson
lehessen a következő időszakban fejlesztéseket végezni. A költségvetési tartalék tábla
számadatait ismertette és hozzáfűzte, hogy ilyen mértékű tartalékkal korábban nem
számolt az önkormányzat. A továbbiakban ismertetésre került az önkormányzat önként
vállalt feladataira tervezett, az intézmények norma feletti támogatásának összege,
amely az intézményeink esetében kiegyensúlyozott működést eredményez, a szakmai
fejlesztések lehetőségét annak érdekében, hogy Hajdúnánás lakossága a kor
színvonalának megfelelő szolgáltatásban részesüljön és mindezek mellett
intézményeink folyamatos karbantartását eredményezi.
Ismertette a közfoglalkoztatás számadatait, így a programban részt vevők számát a
kapott támogatás összegét 2012-2014. évek vonatkozásában. A közfoglalkoztatás
2015. évtől részben átalakul hiszen nem 100%-ban lesz finanszírozva, hanem az
önkormányzatoknak bizonyos programok esetében 10% önrészt kell vállalni. A 2014.
év végén az a döntés született, hogy az intézményeink és gazdasági társaságaink saját
jogon pályázhassanak közfoglalkoztatotti létszámra. Az önkormányzati intézmények
esetében biztosítjuk azt az önrészt, amely a pályázathoz szükséges.
A városüzemeltetés Hajdúnánáson a közfoglalkoztatotti programokra épül, amely a
legköltséghatékonyabb megoldás. A szociális ellátások jelentősen átalakulnak a 2015.
évben. Az önkormányzati segély települési támogatásként, a korábbi normatív
lakásfenntartási támogatás lakhatási támogatásként, a méltányossági közgyógyellátás
pedig gyógyszertámogatásként fog megjelenni. A többi szociális ellátás pedig át fog
kerülni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatalának
hatáskörébe. Az önkormányzat törekszik arra, hogy nagyságrendekkel ne csökkenjen a
szociális ellátások támogatására szánt forrás. Azzal, hogy a közfoglalkoztatásba elég
komoly és jelentős forrásokat von be az önkormányzat, a szociális terület erősödik
azzal, hogy akik ott korábban a szociális ellátó rendszerből részesülve biztosították
megélhetésüket, azok számára most kétkezi munkájuk által van biztosítva a
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megélhetés. Meglátása szerint ez a jobb irány. Hajdúnánás Városi Önkormányzat plusz
szociális ellátásokban is gondolkodik. A tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésének
II. ütemébe Tedej városrészt is szeretnék bekapcsolni. Folytatódik a szociális
földprogram és a segítő kezek program. Az egészségügy területén a prioritás élén a
Városi Rendelőintézetnek a felújítása áll, a jelenlegi állapot ugyan is azt igényli, hogy
egy jelentős felújítás valósuljon meg. Tervek között szerepel a Tüdőgondozó
intézetnek a beintegrálása a Városi Rendelőintézetbe. Célként szerepel a
balneoterápiás támogatás megőrzése, illetve a védőoltás program folytatása.
A 2015. évre áthúzódott pályázatok vonatkozásában elmondta, hogy van két nagy
folyamatban lévő beruházás, amelynek köszönhetően a Fürdő utca funkcióbővítésére,
illetve turisztikai attrakciófejlesztésére vonatkozik. A funkcióbővítésre elnyert
pályázat kapcsán csúszás van, de jó esélyünk van arra, hogy a szezon kezdetére a
fejlesztés elkészül. A másik Fürdő utcai pályázat egy nagy volumenű pályázat. Szintén
nyertes pályázatnak köszönhetően, 188 millió forintos költségvetéssel a város
nevelési-oktatási intézményei fotovoltoikus rendszerének a kiépítését foglalja
magában. A 2014-2020. pályázati időszakban ilyen jellegű fejlesztésekre nem lesz
lehetőség, turisztikai célú fejlesztésekre csak visszatérítendő pályázatok lesznek.
Sok kérdés merül fel a lakosság részéről a város térfigyelői kameráival kapcsolatosan.
A kamerák jelenleg működnek, de volt olyan időszak, amikor nem tudott teljes
egészében szolgálatba állni. Az utóbbi évben több olyan nyomozati eredmény
született, amely a térfigyelő kamerák segítségével volt sikeres. A közösségi
közlekedésre elnyert pályázati forrásból 10 kamera került elhelyezésre, amelyek
kifejezetten jó kamerák. A mostani fejlesztés pedig egy rendszer szintű fejlesztést tesz
lehetővé a városból kivezető utakat mindegyiket fogja tudni kezelni, illetve Tedej
városrészt is. A kamerák rendszám felismerő rendszerrel működnek. Az összes
önkormányzati telephely is pontosabb és jobb ellenőrzés alá fog kerülni, a kamerákból
lesz lehetőség elhelyezni a szőlőskertekben is.
Vannak döntésre váró pályázataink az egyik tartaléklistán van, amely minden műszaki
paraméternek megfelel.
A városban alig vannak játszóterek, amelyet a város prioritásként fog kezelni. Komoly
igény van a lakótelep közvetlen környezetének, így a szerviz utaknak a felújítására. Ez
a fajta felújítás is illeszkedik azokhoz a fejlesztési elképzelésekhez, amely a HajdúBihar Megye fejlesztési programba belefér. A gazdaságfejlesztési programok
vonatkozásában a Generál Electric Hungary Kft. vonatkozásában szeretnénk élen járni,
ebben fontos kérdés, hogy a GE hogyan áll ehhez a lehetőséghez. Barnamezős
beruházásra csak ezt a telephelyet tudnánk megszerezni, illetve Tedej településhez
közel van egy elhagyott katonai bázis, amelyre véleménye szerint jó eséllyel pályázik
a város. A volt rendőrségi épület abba a fázisba került, hogy az önkormányzatnak
rövid időn belül a tulajdonába fog kerülni. Az épületnek a további hasznosítására a
gimnáziumi kollégiumi férőhelyek kialakítása egy reális alternatíva lehet.
Végezetül átadta a szólás lehetőségét a lakosságnak és kérte, hogy mondják el
javaslataikat, vagy tegyék fel kérdéseiket. Kérte a hozzászólni szándékozókat, hogy
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szíveskedjenek nevüket, és lakcímüket elmondani a hozzászólás előtt.
Demeter Csabáné Hajdúnánás, Dorogi u. 10. szám alatti lakos a lakótelepi szerviz
utakkal kapcsolatban tette fel kérdését. Megkérdezte, hogy a szerviz utaknak a
felújítási tervében szerepel-e az, hogy keresztbe is megcsinálják, nem csak az utakat.
A legveszélyesebb a lakók számára a Dorogi utca belső részén található szerviz utak.
A lefolyó itt-ott úgy le van süllyedve, ha egy autó belemegy, nem csak tengelytörést
okoz, illetve a járdák billennek, amelyre ha rálépnek nagyot billen. Jelezték már a
korábban ezt a problémát és pozitívan értékeli, hogy a polgármester úrtól kaptak
választ. A parkok illetve a garázs előtti területek esetében jelezték, hogy a parkokra
autóval állnak, mivel nem tudnak máshová parkolni. Tudomása szerint a lakásoknál
1 vagy két méter parkterület az, ami az övék a többi nem hozzájuk tartozik.
A városban nem nagyon van parkoló, sokat gondolkodnak ennek a megoldásában.
A Mártírok utcán a játszótérrel fölmenő járda le van zárva az autók elől, ezzel egyet
értenek. A baloldalon felmentek az autók, az a rész be lett telepítve cserjékkel, ez
rendben van, ezért az autók már a másik oldalon mennek, amivel a padkát kinyomják.
Az a probléma, hogy a mentő útja is el van zárva. Aki a Mártírok utcán lakik, az is a
Dorogi utcán parkol. A járdák esetében nem lehet eldönteni, hogy az járda vagy a
közút. Ha a szerviz utak felújításába benne lesz a garázsok előtti rész is, mivel azok a
részek is meg vannak süllyedve, sárosak.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy a lakótelepi épületeknek van egy
gépjárművel megközelíthető bejárata és van egy gyalogos bejárat. Úgy értelmezi, az a
kérése a lakóközösségnek, hogy távolítsák el azt az akadályt, ami megakadályozza a
behajtást a parkba. Ha ezt megteszik az is bekövetkezik, hogy a gépjárművek még
nagyobb intenzitással fognak ott behajtani. A zöldfelületen való parkolás nem csak a
parkolók hiányát foglalja magában, hanem kultúra kérdése is. Azt a megoldást látná,
hogy a belső szerviz utakra csak a lakók tudjanak behajtani. A lakóközösséggel
egyeztetni kellene, akarnak-e arra áldozni, hogy egy sorompó elhelyezésével csak a
lakók mehessenek be. Régen ismert problémáról van szó, a problémásabb helyeken a
nagymennyiségű csapadékvíz is összegyűlik. A szerviz utak felújítására véleménye
szerint lehetne pályázati forrást szerezni, amely olyan prioritású, amelyet mielőbb
rendezni kell. Bízik abban, hogy minél nagyobb terület felújítására lehet pályázati
forrást találni.
Veres Zoltán Hajdúnánás, Nyíregyházi u. 5. szám alatti lakos megkérdezte, mi
annak az oka, hogy a 2015. évi közfoglalkoztatás keretében kevesebb ember
foglalkoztatására lesz lehetőség.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, az önkormányzat felkészült arra, hogy tudjon
hasonló nagyságrendben foglalkoztatni embereket, mint ahogyan ezt az elmúlt évben
is tette, hiszen ezt a pénzügyi forrásai lehetővé teszik. Ez tervezésre került. A
közfoglalkoztatás területén átalakulások vannak. Alapvetően az is egy komoly
változás, miszerint azt kértük az intézményeinktől, gazdasági társaságainktól, hogy
közvetlenül pályázzanak ők létszámra, mert logisztikai és szervezési szempontból is
egyszerűbb, ha ők intézik ezt. A közfoglalkoztatás témává vált a városban, nem szabad

69

napi szinten rossz hírét kelteni a közfoglalkoztatásnak. Véleménye szerint a többség
számára ez egy nagyon komoly segítség, különösen azoknál a családoknál, ahol
többen is részt vesznek a programban. A közfoglalkoztatottaknak a bére legalább két
részből tevődik össze. Van egy alapbér annak függvényében, hogy mi az iskolai
végzettsége és milyen besorolásban tudja foglalkoztatni a Munkaügyi Központ.
Másrészről az önkormányzat igyekszik kiegészítést adni azok számára, akik az
elvégzett munkájuk alapján kiemelkedőek. Megbízási szerződéssel, plusz
munkavégzés mellett is lehet további jövedelemhez jutni.
Gacsályi Gábor Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám, a Hajdúnánási Református
Egyházközség lelkipásztoraként megköszönte az önkormányzattól kapott támogatást,
amely 2010-től jelentős összegű volt. A Református Általános Iskola és a Hajdúnánási
Református Egyházközség Idősek Otthona előtti területtel kapcsolatosan elmondta,
hogy egyre nehezebb a parkolás. Van, aki a Postára menve is az említett intézmények
parkolójában áll meg, illetve a Gyülekezeti ház és a Parókia között, itt a zöld terület is
le van taposva. Akadályozva van sokszor a mentőnek a bejutása is az Idősek Otthona
épülete elé. Erre vonatkozóan kéri a városvezetéstől a megoldást. A közterületnek fél
méterrel történő megszélesítése is jelenthetne megoldást.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy a közterület-felügyelő munkatársak
részére is jelezni fogja a problémát. Célforgalmi behajtást kellene engedélyezni, erről
már korábban is beszéltek. A Kossuth utcánál pedig a szélesítést meg lehet oldani.
Dr. Csorvási István Hajdúnánás, Irányi u. 1. II/19. szám alatti lakos kérdése a
Csepűskert körbekerítésével kapcsolatos volt. A zajgató vonalában elhelyezett kerítés
vonalában fák lettek kivágva. A terület kinek a tulajdonában állt, amikor a fát
kivágták, hová kerültek a fák, illetve a kárpótlásos egyes földterületeknek ott voltak a
földmérő által elhelyezett cölöpei. Tudomása szerint ezek is eltávolításra kerültek. Erre
ki adott engedélyt és utasítást.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy a szőlőskertnek a körbekerítése egy
fontos része volt annak a döntésnek, amit a képviselő-testület meghozott, hogy nem
potenciális építési telekként, nem ipari befektetési övezetként kívánunk a szőlőskertre
tekintetni, hanem szőlőskertként. Ennek az őrzésvédelme szempontjából a kerítés
nagyon fontos volt. A közfoglalkoztatási program keretében lett rendbe téve, ahonnan
mérhetetlen mennyiségű szemét került elhordásra. A begyűjtésre került fák közül a
haszonfákat haszonfának, a tűzi fa pedig a tűzifa program keretében rászoruló emberek
részére kiosztásra került. Arra a kérdésre, hogy kinek a tulajdonában állt a terület,
ahonnan a fák kivágásra kerültek, írásban fog választ adni, ennek utána fog nézni.
Dr. Csorvási István Hajdúnánás, Irányi u. 1. II/19. szám alatti lakos elmondta,
hogy 2013 novemberében polgármester úr levelet írt a Zajgató föld tulajdonosainak,
hogy ez a dűlő út nem dűlő út, vegyék birtokba és béreljék a területet. Tehát a
faeltávolítás magánszemélyek tulajdonában lévő területen volt.
Demeter Csabáné Hajdúnánás, Dorogi u. 10. szám alatti lakos elmondta, hogy

70

foglalkoztatja a lakótelepen élőket a geotermikus energiával történő fűtési mód.
Megkérdezte, hogy mit foglal magában a geotermikus energiával megvalósuló
villamos energia ellátás. A városban rengeteg hely van, napkollektorokkal is lehetne
energiát termelni, ezen is el lehetne gondolkodni, amit a város javára is lehetne
hasznosítani.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy elindult a városban a fotovoltoikus
rendszerek telepítése. A Bocskai Lakásszövetkezet is beadhat ilyen jellegű
pályázatokat, ezzel jelentős megtakarítást lehetne elérni. Az önkormányzat az
intézményeinek elektromos energia fogyasztását kívánja ilyen módon kiváltani, vagy
jelentős mértékben csökkenteni. Az előttünk álló pályázati időszakban biztosan
lesznek ilyen jellegű felújítási lehetőségek.
A geotermikus fűtési rendszer korszerűsítésére beadott pályázatnak nem eleme a
magántulajdonban lévő épületeknek a fűtési rendszere. A lakásszövetkezeteknek külön
kell pályázni, ilyen jellegű elvi támogatást már kapott is az önkormányzattól.
Az önkormányzat az önkormányzat tulajdonában lévő épületekre a szerviz utakra és az
elhanyagolt területekre igyekszik pályázati forrást keresni.
Demeter Csabáné Hajdúnánás, Dorogi u. 10. szám alatti lakos megjegyezte, hogy
negatív hozzáállásúak az emberek, nem igazán akarnak anyagi áldozatot hozni, pedig a
befektetés rezsicsökkenést eredményezne. Ezek a lakások 20-30 év múlva már teljesen
korszerűtlenné válnak, ha ezeket a pályázati forrásokat nem használják ki. Javasolta,
hogy történjen meg a médián keresztül a lakosságnak a tájékoztatása, abból a célból,
hogy energiahatékonyság céljából beadott pályázat megvalósulása milyen
rezsicsökkenést eredményezhet.
Trungel Simonné Hajdúnánás, Csokonai u. 16. szám alatti lakos az utcai
szeméttárolókkal kapcsolatosan jelezte, hogy rendezettebbé kellene tenni azoknak a
környezetét. Látható, hogy a város ezen a téren milyen fejlesztéseket valósított meg,
hogy zárt helyen tudja tárolni a konténereit. Lakókörnyezetében is vannak még be nem
kerített tárolók. Megkérdezte, hogy erre sor fog-e kerülni. A szabadon lévő
szeméttárolókban nem csak az ott lakók, hanem a város más részeiről is helyeznek el
szemetet, legtöbbször a tároló mellé. A kollégium területén szintén ez tapasztalható.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy a 2013. évi közfoglalkoztatási
programban tudott a város abban előrelépni, hogy a szeméttárolókat körbekerítse.
Nincs annak akadálya, hogy a még bekerítetlen szeméttárolók is be legyenek kerítve,
ha ezt a lakók is igénylik. A hosszú távú közfoglalkoztatás keretében pályázni fog az
önkormányzat, hogy folytatódhasson ez a fajta kezdeményezés, ez mindannyiunk
érdeke.
Csikós Ágnes Hajdúnánás, Csokonai u. 8. szám alatti lakos megkérdezte, milyen
lehetőség van a városban működő alapítványok, egyesületek támogatására. Hogyan
lehet a városban tapasztalt rongálásokat megfékezni. A környezetünk védelmében
milyen kezdeményezést lehetne tenni.
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Szólláth Tibor polgármester elmondta, az önkormányzatnak minden évben van egy
kezdeményezése, hogy a Város Bál megrendezéséből befolyt összeggel egy olyan célt
támogat, amely arra érdemes. Az önkormányzat erejéhez mérten igyekszik támogatni a
városban működő szervezeteket. A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Kéky Lajos
Városi Művelődési Központjában nagyon sok civil szervezet közösségi térként
működhet. Megköszönte Csikós Ágnesnek, hogy igyekszik a város közéletének
hasznára lenni azzal, hogy az általa tapasztalt rongálásokat dokumentálja és jelzi a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal részére.
Fekete Antalné Hajdúnánás-Tedej….szám alatti lakos megkérdezte, hogy a
térfigyelő kamerák elhelyezésére Tedej településrészen mikor számíthatnak. Sok idős,
nyugdíjas ember él a településen és a lopások betörések mindennapossá váltak. Az
idősek és egyedül állók rettegésben élnek. A betörések elkövetői sajnos nem kerülnek
felderítésre. Azt tapasztalja, hogy a településre kevés figyelem irányul.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy a térfigyelő kamerákra elnyert pályázati
összeg lehetővé teszi még több és korszerűbb kamera elhelyezését. Tedej bevezető és
kivezető útszakaszán is lesz egy-egy kamera. Polgárőrség működik Tedejen is és
abban bízik, hogy még tovább erősödik. A kamerák megléte talán visszaszoríthatja a
betörési szándékot. Tolmácsolni fogja a Városi Rendőrkapitányság vezetője felé, hogy
legyenek különös tekintettel Tedej település lakóira, legyen fokozottabb a rendőri
jelenlét. Javasolni fogja azt is a rendőrkapitány úrnak, hogy pld. a Tedejen működő
nyugdíjas szervezettel történjen meg a kapcsolatfelvétel, a tájékoztatás. Az elmúlt
évben elkezdődött egy kezdeményezés, mely szerint a rendőrség körzeti
megbízottjának ott került volna kialakításra egy helyiség. Erre ígéretet kaptak, de ez
még a mai napig nem történt meg. Ezt szorgalmazni fogják, annak érdekében, hogy a
lakosság biztonságérzete meglegyen. Javasolta, ha bizonytalanságot, gyanús
cselekedeteket tapasztalnak a településen, azt időben jelezzék a Polgárőrségnek.
Megköszönte a Hajdúnánási Polgárőrségnek is a munkáját, mivel nélkülük nem
lehetne biztonsággal működtetni a város térfigyelő kamerarendszerét. A Mezei
Őrszolgálat, a Polgárőrség és a Városi Rendőrkapitányság munkájának szervezettebbé
tételével is lehetne jelentős lépést elérni. Egy korszerű térfigyelő kamerarendszer
visszatartó erejű lehet, de nagy szerepe van a közösségnek is. Egy közösség annál
erősebb, minél jobban figyel egymásra.
Molnár Antal Hajdúnánás-Tedej, Erdősor u. 1. szám alatti lakos megjegyezte,
2012-ben volt olyan kezdeményezés, hogy tegyük élhetőbbé környezetünket.
A közlekedés biztonsága szempontjából, különös tekintettel az idősebb korosztályra,
Hajdúnánáson a temetőnél gyalogátkelőhely kijelölését kellene megoldani.
Hajdúnánás központjában a megépült buszváró környezetében nincs gyalogátkelőhely
festve pedig nagyszámú gyalogosközlekedés tapasztalható ezen a városrészen.
Ha ebben nem lesz változás, előbb-utóbb tragédia fog bekövetkezni. Tedejen az elmúlt
25 évben a Tedej Zrt. nagyon sok fát kivágott, de ezek pótlásáról nem gondoskodott.
Erdősávot vágott ki és ez csak folytatódik. Ezt meg kell állítani. Az állattartásra
alkalmas épületeket is a település lakóépületeitől távolabbi részen kellett volna
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felépíteni. A telepen belül több ilyen észrevételről beszélt, amellyel a lakókörnyezetük
élhetetlenné válik.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy a Vörösmarty út elején folyamatban van
a gyalogos átkelőhelynek a kialakítása. A busz pályaudvarnál lesz forgalom lassító
elhelyezve, a busz pályaudvar és a volt megállónak a szakaszán. A KRESZ szabályai
szerint, ha nincs gyalogos átkelőhely felfestve az elsőbbség megilleti a gyalogost.
Jelezni fogja a felfestett átkelőhely szükségességét.
A fa kivágásának szabályai vannak, amelyet a Tedej Zrt-nek be kellene tartania.
Az önkormányzatnak is van felelőssége abban, hogy azokon a területeken, ahol
korábban fák lettek kivágva, ott erdősítsen.

Szólláth Tibor polgármester úr, miután további hozzászólások, észrevételek nem
hangzottak el, megköszönte mindenkinek a részvételét és figyelmét, a
hozzászólásokat. Ezt követően 19.25 órakor a közmeghallgatást bezárta.
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