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Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november
30-án - hétfőn - du. 16,30 órakor megtartott v á r o s r é s z tanácskozásról.
A városrész tanácskozás ülésének helye: Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. szám alatti helyisége
Jelen vannak a városrész tanácskozás megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Nagyné Juhász
Krisztina, Bódi Judit, Tóth Imre, Papp Gáborné, Ötvös Attila képviselők
A városrész tanácskozásról távol maradtak: Szabóné Marth Éva, Buczkó József és
Dr. Éles András képviselők
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetője,
Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezető, Dr. Dráviczky Gyöngyi
kabinetvezető, Csegöldiné Tóth Erzsébet adóügyi csoportvezető, Gélák Pál
pályázatkezelési csoportvezető, Fülöpné Baráz Judit szociális csoportvezető, Nagy
Imre városüzemeltetési csoportvezető, Jóna Imréné jegyzőkönyvvezető
A tanácskozáson részt vettek még: Gacsályi Gábor, Dózsa Miklós, Kocsis Áron az
önkormányzat bizottságának tagjai, Baráthné Megellai Erzsébet, a Városi
Rendelőintézet intézményvezetője, Kovácsné Bata Éva, a Hajdúnánási Óvoda
intézményvezetője
A városrész tanácskozáson részt vett még a városrész 40 fő lakója és Helyi Televízió
egy munkatársa.
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a
tanácskozáson megjelenteket, valamint a városrész megjelent lakóit. Megállapította,
hogy a képviselő-testület 8 fő jelenlétével határozatképes és a tanácskozást
megnyitotta.
Ezek után jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért javaslatot.
Ötvös Attila képviselő úr Papp Gáborné képviselő asszonyt javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
(A teremben levő Papp Gáborné képviselő asszony jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület Papp Gáborné képviselő asszonyt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
7 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Papp Gáborné) - külön határozat hozatala
nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr rövid bevezetőjében elmondta, hogy itt vannak a
hivatalban dolgozó kollegák, bizottsági tagok, akik felé kérdéssel, kéréssel élhetnek a
jelenlevők. Itt van közöttünk Vareha Beáta, az IMMOBI-RAT Kft. projektmenedzsere,
aki a szennyvízberuházással kapcsolatban tud bővebb információval szolgálni a
városrész lakói részére. A továbbiakban köszönetét fejezte ki az óvoda dolgozóinak és
az óvodásoknak a mai napi közreműködésükért, külön köszönet a dekorációért, amit
az óvodások készítettek, köszönet a nyugdíjasklub tagjainak, akik a finom süteményt
készítették végül, de nem utolsó sorban köszönetet fejezte ki Bódi Judit képviselő
asszonynak, mint házigazdának, hogy lehetőséget adtak arra, hogy a városrész
tanácskozás a közösségi térben kerülhet megrendezésre.
A szennyvízberuházással kapcsolatban elmondta, hogy 137 bekötést tervezünk itt
Tedejen, reméli, hogy ez a projekt belátható időn belül valósággá válik.
Elmondta, hogy nemrég kapott egy levelet, amelyben több olyan kérdést vetettek fel a
feladók, amelyre első körben nem adott választ. A kérdések igen sokrétűek, az
erdőtelepítéstől kezdődően az autóbusz megálló kérdéséig. A kérdések egy részére már
van válasz, de elnézést kért, hogy minden kérdésre válaszolt, mert számára az, hogy
nincs válasz, nem válasz. A város napjának a hetében kerül sor átadásra a városrészen
a térfigyelő kamerarendszer, mely a városrész bevezető és kivezető részén található,
amely véleménye szerint nagyban fogja segíteni a biztonságérzetet. Változásként
említette meg, hogy a Polgárőrség egy új gépjárművel gazdagodott. Elmondta még,
hogy a mai napon volt az orvosi rendelő műszaki átadása, amellyel régi adósságát
törlesztette az önkormányzat. Van még sok változás, de a korábbi évekhez képest az
itteni közfoglalkoztatás is minőségi javuláson ment keresztül, melyet megköszönt az
abban résztvevőknek. Felhívta azonban a figyelmet, hogy az elvégzett munkát közösen
becsüljük meg. Kapott arra jelzést, hogy rosszak a járdák, azt nem ígéri meg, hogy
most megcsináljuk, de a jövő évi közfoglalkoztatás, városüzemeltetési feladatok
tervezése során figyelni fogunk erre és az óvodában felmerült felújításokat is
igyekszünk megcsinálni.
Ezek után megadta a lehetőséget a jelenlevőknek kérdések, észrevételek,
hozzászólások, vélemények megtételére.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy
bizonyára értesült már arról Tedej közössége, hogy a városrész felnőtt lakossága az
újonnan alakított VIII. számú háziorvosi körzetbe kerül át, mely a jövő év
februárjában-márciusában valósul meg. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy
bárkinek is át kell jelentkeznie, ez csak annyit jelent, hogy egy új kollega fog itt napi
rendszerességgel rendelni.
Győri Tamás 4085 Hajdúnánás-Tedej, Tessedik Sámuel u. 2. szám alatti lakos
tisztelettel köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Elmondta, hogy minden tedeji
lakosnak volt lehetősége arra, hogy a szennyvízprogramban részt vegyen, ő is ezt tette.
Ezzel kapcsolatban a költségek alakulásáról érdeklődött. Második kérdése a kábel TV
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bevezetéséről szólt, mert sokan szeretnék látni a Helyi TV műsorait. Megkérdezte
még, hogy az autópálya és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei útjelző tábláig mikor
készül el az a kevés útszakasz, illetve egyenlőre megelégednének azzal is, ha a
felezővonal felfestésre kerülne. A közmunkaprogrammal kapcsolatban, mint polgárőr
is nagyon örül annak, hogy az erdők rendbetételre kerültek, ez is javítja a
közbiztonságot.
A továbbiakban Vareha Beáta projektmenedzser tájékoztatta a megjelenteket a
szennyvízberuházási projektről, amelyről annyit kell tudni, hogy két lépcsőben valósul
meg, amelynek az első, előkészítő szakaszán már túl vagyunk. Elkészültek az
engedélyezési tervdokumentációk a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési
dokumentáció és egyéb tanulmányok. Ez a projekt nettó 80 millió Ft összberuházási
költségből valósul meg. A hozzászóló - Győri Tamás úr - első kérdésére válaszolva
elmondta, hogy ez az előkészítő projekt 100 %-ban vissza nem térítendő támogatás
keretében valósult meg, tehát ezzel kapcsolatban semmilyen lakossági költség, amely a
lakosságot terhelné, nem merül fel. A megvalósítási szakasszal kapcsolatban elmondta,
hogy a Belügyminisztérium által folyósított EU önerő támogatás egyenlőre nem áll
rendelkezésre, de van egy másik önerő támogatás is a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium részéről, amelyhez most rendelik hozzá a forrásokat. Az előkészítő
szakasz úgy valósult meg, hogy 85 % volt az állami és az EU-s támogatás és 15 % az
önerő, amely a BM támogatással került lefedésre. A megvalósítási szakasszal
kapcsolatban elmondta, hogy 95 %-ban lesz az EU-s és a kormány által biztosított
támogatásból fedezve és 5-6 % jelenik meg valós önerőként a két önkormányzat
- Hajdúnánás/Hajdúdorog - számára. Amennyiben pályázati lehetőség kerül
megnyílásra, természetesen élni fognak ezzel a lehetőséggel.
Szólláth Tibor polgármester úr a kábel TV-vel kapcsolatban elmondta, hogy az
egyik nagy kábelszolgáltató meg fog jelenni a városban és jelezték, hogy fel kívánják
venni a Helyi TV adásait a szolgáltatásaik közzé, ami azt jelenti, hogy Tedejen is
elérhető lesz a Helyi TV adása.
Az út felújítással kapcsolatban elmondta, hogy volt tárgyalásuk a közútkezelővel,
természetesen nem zárkóznak el semmitől sem, minden csak pénz kérdése. Elmondták,
hogy a legjobb tudásuk szerint segítenek, reméli, hogy a felfestéssel még ebben az
időjárásban nem késtek el.
A közfoglalkoztatási program a településrészen jövőre is meg fog valósulni, reméli,
hogy mindenki megelégedésére.
Molnár Antal 4085 Hajdúnánás-Tedej, Erdősor u. 1. szám alatti lakos
- a jegyzőkönyv mellékletét képező - polgármester úr felé írt beadvány pontjai szerint
ismertette kéréseit, amelynek ismertetése után 1-1 pl-t átadott a jelenlevő
képviselőknek is.
Szólláth Tibor polgármester úr megjegyezte, hogy erre a levélre célzott a
tanácskozás megkezdésekor. Még egyszer megerősítette, hogy azért nem érkezett
válasz erre a levélre, mert olyan válasz született, amelyet ő sem tartott elfogadhatónak.
Az igények pl. erdő telepítése jogos, de nem tud megvalósulni egyik napról a másikra.
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Járdajavítás kérdése, jogos kérés, de azt is meg kell érteni, hogy egy év alatt mindent
nem tudunk megcsinálni.
A buszváró kapcsán érti a türelmetlenséget, de ehhez is engedély kell.
Az ÁFÉSZ valóban magánterület, ott az önkormányzat nem intézkedhet, de ahol a
közterület-felügyelet tehet valamit, ott intézkedni tudunk és fogunk.
Molnár Antal úr csaknem minden felvetése jogos, de ígéretet tenni az azonnali
munkavégzésre nem tud egyrészt végesek a lehetőségeink, másrészt nem az
önkormányzaton múlik minden.
Molnár Antal 4085 Hajdúnánás-Tedej, Erdősor u. 1. szám alatti lakos
polgármester úr válaszát elfogadta, azonban ismételten kérte a járda megjavítását a
tornaterem mellett. Felvetette még, hogy kb. 10 évvel ezelőtt a tedeji emberektől
elkérték a pénzt a kábel TV-re, tudomása szerint a tedeji dolgozóktól fogták le, de se
pénz, se TV, azt sem tudják, hogy hol van ez a pénz. Kérése volt még a sportpálya
kapujának rögzítése. Végezetül megjegyezte, hogy Hajdúnánáson a buszpályaudvaron
az emberek dohányoznak, tudomása szerint ez tilos.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a UPC kíván a városba jönni, itt
szeretnének fejleszteni. Külön kérése volt, hogy a városrész is kerüljön bevonásra.
Megerősítette, hogy a kérések, kritikák jogosak, azonban bízik abban, hogy pályázat
útján tudunk a fejlesztésekhez forráshoz jutni. A dohányzással kapcsolatban
megjegyezte, hogy a buszváró kamarával megfigyelt terület, megpróbálunk erre is
figyelmet fordítani. Tudomása szerint a WC-k is működnek ez is kulturáltabbá teszi a
buszra várakozók helyzetét. Jelezte még a jelenlevők felé, hogy a szociális tűzifa
igényeket le lehet adni, ebben az évben is sor kerül annak kiosztására.
Varga Margit 4080 Hajdúnánás, Kéky L. u. 5. szám alatti lakos, a város
óvodájának dolgozója elmondta, hogy nagyon szeret itt Tedejen az óvodába dolgozni.
Elmondta, hogy az anyák, akiknek a gyerekei az óvodába járnak, szerencsére
dolgoznak, elfoglaltak, de ez által fáradtak, türelmetlenek, békételenek, és e miatt
nincs elég idejük a gyerekekre. Megfigyelte, hogy itt Tedejen van egy olyan érték,
amelyet kár lenne veszni hagyni, ez pedig az, hogy itt vannak a nyugdíjas nénik és
bácsik. Meglátása szerint a gyerekek nevelésébe nagy segítség lenne az, ha a nyugdíjas
nénik találkozhatnának a gyerekekkel és tudnának velük foglalkozni, énekelni,
történeteket mesélni. Megemlítette, hogy van egy „bácsi”, Dráviczki Csaba, akit
nagyon szeretnek a gyerekek, véleményes szerint ő tudná koordinálni a találkozót. Ő
ezt el tudná úgy képzelni, hogy bejönnének a nyugdíjas nénik, akik úgy tekintik az itt
lévő gyerekeket, mintha minden gyerek az ő unokájuk lenne, nagyon ragaszkodnak
egymáshoz. Bízik abban, hogy erre lesz igény a szülők, a gyerekek és a nyugdíjasok
részéről is.
Gacsályi Gábor 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám alatti lakos elmondta, hogy
örül a felvetésnek, részükről ennek akadálya nincs, biztosítják a szakembert, a
lehetőséget. Egyetértett azzal, hogy ezt az értéket meg kell őrizni, nem szabad, hogy
feledésbe merüljön.
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Bódi Judit képviselő asszony köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy ez a ház
korábban iskolaépület volt, de mivel az iskola megszűnt, így az átalakításra került.
Céljuk, hogy ez a ház legyen megtöltve élettel, illetve bármilyen kezdeményezést,
amely az életet hozza ide, támogatják. Sikerült megoldani azt, hogy Posta is kerüljön
ide, kialakításra került körzeti megbízott irodája is. Kéri a tedeji lakosokat, hogy
használják ezt a házat, mert azért van kitalálva. Most már az egyesület önerőből tartja
fenn, mivel a finanszírozás megszűnt, de ezt vállalták is. Meglátása szerint Tedej
közösségét egy kis falu közösségéhez lehetne hasonlítani, de ezért fontos, hogy az
egymás mellett élés szabályait tartsuk be. Az óvodára visszatérve elmondta, hogy
mindent megtesznek azért, hogy az óvoda itt megmaradjon, bár sajnos egyre kevesebb
a létszám. A Tedej Részvénytársaság működik, üzemel, de mindent megtesznek annak
érdekében, amit a technológia megenged, hogy „elviselhető” legyen a működése.
Molnár Antal úr felé elmondta, hogy amennyiben a részvénytársaság a dolgozóktól
valamilyen összeget jogtalanul levont, jöjjenek, jelentkezzenek és ezt orvosolni fogják.
A már említett járdával kapcsolatban elmondta, hogy kb. 5-6 m-t kell megtenni, és
stabil helyen lehet tovább közlekedni.
Végezetül megköszönte az óvoda dolgozóinak és gyerekeinek közreműködését az
asztalon található almamanó elkészítéséért, amit ajándékul szántak a képviselőknek.
Győri Tamás 4085 Hajdúnánás-Tedej, Tessedik Sámuel u. 2. szám alatti lakos
megállapította, hogy sajnos a legveszélyeztetettebb területre, amely a Tiszavasváriból
való bejárási terület nem engedték oda telepíteni a kamerát. A továbbiakban kérte,
hogy az „S” kanyarba tegyük ki a táblát, hogy „a szemét lerakása tilos”, valamint oda
is javasolta a kamara telepítését.
Gélák Pál pályázatkezelési csoportvezető elmondta, hogy a Tiszavasvári felőli
kijáratnál, annál az utca kereszteződésnél van a kamera telepítve, ami kivezet a
Tiszavasvári útra. Itt nincs rendszám felismerő rendszer csak térfigyelő kamera van
betervezve. Az egyik kamera Hajdúnánás felől érkezve bal kéz felől van, a másik
kamera a Tiszavasvári felé vezető az utolsó kijáró útnak a kereszteződésénél van.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a felvetést. Az, hogy több kamera
legyen, az pénz kérdése. A „szemét lerakása tilos” tábla kihelyeztetéséről intézkedni
fog.
Fürész Ferenc 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 15. szám alatti lakos az előtte és a
szomszédai előtti járda hiányát, illetve az elkészített járda minőségét kifogásolta.
Molnár Antal 4085 Hajdúnánás-Tedej, Erdősor u. 1. szám alatti lakos ismételten
visszatért a TV megvalósításáért levont összeg témájára. Elmondta, hogy ez a történet
kb. 10 vagy több éves, amikor a Tedej Rt-nél az akkor dolgozóktól levontak 1-3 napi
munkabért azzal az indokkal, hogy lesz kábel TV. Azt nem tudják, hogy a Tedej Zrt.
ezt a pénz hova fizette be. Elmondta még, hogy évek óta a Tedej Zrt. és az ÁFÉSZ
előtti területen télen nincs letakarítva a hó, amely balesetveszélyes.
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Kakócz Lajos 4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 4. szám alatti lakos, mint volt
Tedej Zrt-s dolgozó emlékeztetett arra, hogy amit Molnár Antal úr mond 30 évvel
ezelőtt a szocialista brigád időszakában volt. Az összeget a brigádok használták fel
kirándulásra, stb.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy azokat a kéréseket, jelzéseket,
amelyek az önkormányzatot érintik örömmel és köszönettel vette. Jogos igény a
településrész kábel TV igénye, bízik abban, hogy megfelelő árszínvonalon és
minőségben ez megvalósul a jövőben.
Végezetül megköszönte a jelenlevőknek, hogy elfogadták a meghívást, megköszönte a
helyet, hogy itt lehettünk és áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánt, majd a
városrész tanácskozást du. 17,30 órakor bezárta.
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