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Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
február 1-én - hétfőn - du. 17,00 órai kezdettel megtartott
közmeghallgatásáról
Napirendi pontok:

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezetének lakossági
megismertetése
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.) Különfélék
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JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február
01-én - hétfőn - du. 17,00 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 Művelődési 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,
Ötvös Attila, Nagyné Juhász Krisztina, Buczkó József, Tóth Imre, Bódi Judit, Dr. Éles
András és Papp Gáborné önkormányzati képviselők.
Nem volt jelen a közmeghallgatáson: Szabóné Marth Éva önkormányzati képviselő.
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.
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
Színháztermében a közmeghallgatáson jelen volt a város lakossága részéről kb. 80 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 10 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. Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2016. évi
költségvetési tervezetének lakossági megismertetésére kerül sor, amelynek célja, hogy
a lakosság is véleményt nyilváníthasson.
A jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása a 2016. január 12-i rendkívüli ülésen
megtörtént Papp Gáborné képviselő asszony személyében.
A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pont megtárgyalását 10 igen
(egyhangú) szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pont:
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezetének lakossági
megismertetése
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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2.) Különfélék
Szólláth Tibor polgármester ismertette Hajdúnánás Városi Önkormányzat
gazdálkodásának 2016. évi költségvetési főösszegét, a tervezett költségvetési
bevételeket, kiadásokat, működési célú bevételeket, kiadásokat és a felhalmozási
bevételeket, kiadásokat. Önkormányzati lakások eladásában is gondolkodik a város,
nagyságrendileg több mint 300 lakás van a tulajdonában. A 2016. évre tervezett
hitelfelvétel több részből tevődik össze. Ennek legnagyobb része a Hajdúnánás, Arany
János utcai ingatlan megvásárlását képezi, az elmúlt évben a hitel felvételre engedélyt
kapott az önkormányzat.
A finanszírozási hiányt nehéz számolni, az kb. 50 és 80 millió forint között várható.
A város adóerő képessége az elmúlt évhez képest nőtt. A költségvetésben látható tétel,
a települési adó mértékének a csökkenése, amely kb. 40 millió forint bevétel kiesés.
Az állami normatívák csökkentek az elmúlt évhez képest. Vannak olyanok, amelyek
emelkedtek, ennek a szaldója mínusz 25 millió forint, ez viszonylag nem rossz
eredmény. Gyermekétkeztetésre 48 millió forint finanszírozási többletet kap a város,
de ez nem megtakarítás, hanem ennyivel magasabb a finanszírozása ennek a
feladatnak. Mindenki számára látható, hogy a költségvetés tervezése kapcsán a
számadatok mellett mellékletek is találhatók, amelyek az önkormányzati intézmények
igényeit szemléltetik. A 2016. évi adóbevételek tekintetében nagy változások nem
lesznek. A helyi iparűzési adó a tavalyi évhez képest bevétel növekedést fog mutatni,
amely arra alapozódik, hogy nőtt a városnak az adóerő képessége. Ez pedig a helyi
adóbevételekben is meg kell, hogy mutatkozzon. Az elmúlt évhez képest csak azoknak
kell fizetnie a települési adót, akik 5 évnél hosszabb időre adják bérbe a földjüket,
vagyis más használja. Az a feltételezés, hogy mínusz 40 millió forintos adókönnyítést
fog jelenteni a város lakói számára. A mezőőri járulék a tervek szerint emelkedni fog,
a szántó esetében 500 forint/hektárról 1000 forint/hektárra, míg a szőlőskertek
esetében 4 Ft/m2-ről 2 Ft/m2 csökkenés van tervezve. Mezőőri járulékot csak azoknak
a gazdálkodóknak kell fizetni, akik települési adót nem fizetnek, vagyis művelik a
földjeiket. Kató Lászlóné Hajdúnánás, Bakator u. 20. szám alatti lakos írásos
kérelemmel fordult hozzá, amelyben leírta, hogy a közmeghallgatáson nem tud részt
venni és kéri, hogy a zártkerti földtulajdonosok részére külön legyen konzultációs
lehetőség a problémáik megbeszélése céljából.
Az intézmények költségvetése kapcsán jelezte, hogy a 2016-tól hatályos minimál
béremelések figyelembe lettek véve, a közalkalmazottak számára, az előző évhez
hasonlóan, béren kívüli juttatásként 10 ezer forint Erzsébet utalványt biztosít az
önkormányzat. A Hajdúnánási Óvoda, valamint a Bölcsődében kinevezett dolgozók
számára, szintén 10 ezer forint támogatást biztosít az önkormányzat. Az intézmények
2016. évi költségvetési tervezése első körben megismerésre került, minimális
csökkenés van előirányozva számukra. Ezt követően ismertette, hogy mely
intézményeknél, milyen összegű csökkenés lett tervezve. Az intézmények számára az
önkormányzat a 2016. évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja a jubileumi
jutalmak, felmentések, végkielégítések kifizetéséhez szükséges fedezetet, illetve
céltartalék is képezve lett.
A Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium üzemeltetési költségét 2016-ban az
önkormányzat vállalta, ez szintén tervezésre került a költségvetésben.
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A szociális ellátó rendszerünkben történt változással kapcsolatosan elmondta, hogy
központi szerepe lesz az önkormányzatnak, bizonyos területen járási központi
feladatokat kell ellátni. Sajnos ezen a területen feladat növekedés mutatkozik, a
finanszírozás pedig romlott. A járási települések vezetőivel kell ebben közösen
konzultálni. A szociális rendszer működtetésében az a cél, hogy az elmúlt évhez
hasonló szolgáltatásokat tudja biztosítani az önkormányzat, nem tervezi a szociális
kiadásoknak a csökkenését. Ebben a rendszerben sikeres kezdeményezései vannak a
városnak az előző évekhez képest, amit tovább kíván folytatni. Ezek nem kötelező
önkormányzati feladatok és plusz anyagi terhekkel is jár.
A város költségvetése mintegy 150 millió forint tartalékot tartalmaz, amelyet
részletesen ismertetett. 2016-ban a korábbi pályázati fejlesztéseknek a folytatása fog
történni. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat intézményeinek az üzemeltetési
költségeit szeretné csökkenteni, ami jelentős tételt képez a város költségvetésében.
Továbbra is folytatni kell az intézmények korszerűsítését célzó beruházásokat,
amelyhez az előttünk álló pályázati időszak lehetőséget ad. Folyik a 2020-ig tartó
fejlesztési időszaknak a pályázati előkészítése, mintegy 3 milliárd forint fejlesztéssel
kalkulál a város.
A derogációs pályázat a város csatornahálózatának kiépítésére szolgál. Az a cél, hogy
közel 100%-os mértékű legyen a város csatorna hálózatának kiépítettsége. Ez évben
elkezdődik a fejlesztés, ami a tervek újraegyeztetésével kezdődik. Az év második
felétől már a gyakorlati kivitelezés is elkezdődhet. A beruházásnak köszönhetően,
Tedej városrész és a város kisközeinek a nagy része is rácsatlakozhat a hálózatra.
Végezetül átadta a szólás lehetőségét a lakosságnak és kérte, hogy mondják el
javaslataikat, vagy tegyék fel kérdéseiket. Kérte a hozzászólni szándékozókat, hogy
szíveskedjenek nevüket, és lakcímüket elmondani a hozzászólás előtt.
Varga György Hajdúnánás, Bocskai u. 3-7. szám alatti lakos a szennyvízhálózat
fejlesztése kapcsán elmondta, hogy országos szinten az alföldi tájegység
településeinek kisközei ebből jelentősen kimaradnak, az alacsonyabb fekvésű
városokban magasan van a talajvíz. Bízik a beruházás sikerességében, az Európai Unió
is ad erre támogatást.
Oláh Péter Hajdúnánás, Kossuth u. 33/a. szám alatti lakos, a Hajdúnánási Járási
Agrárgazdasági Bizottság elnöke megjegyezte, az volt a gyakorlat, hogy a képviselő
tagok a „frakció hűségnek” megfelelően szavaztak, feltételezhető módon ez most is
így van. Tud olyan esetről, amikor valaki nem úgy szavazott és egy hónap múlva meg
is szűnt a munkaviszonya. A továbbiakban egy korábbi években Ebesen megtartott
vidékfejlesztési egyesületi megalakuló üléssel kapcsolatosan mondta el, hogy Ő is
részese volt az ülésnek, de sajnos a politikai nézetei miatt hátrányos helyzetben érezte
magát. Amikor megválasztották a Hajdúnánási Járási Agrárgazdasági Bizottságnak az
elnökévé, igyekezett az alakuló ülésen azt elérni, hogy ne csak azonos nézetet
képviselő emberek legyenek a tagjai, hanem a városnak azon polgárai, illetve
gazdálkodói, akik esetleg különböző érdekeltségűek. A bizottságnak feladata volt a
mezőőri járulékról és a települési helyi adóról szóló rendelet módosításának előzetes
véleményezése. Ennek eredményeképp született egy kompromisszum, ami a
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képviselő-testület elé került. A bizottság véleménye az volt, hogy a mezőőri járulék
olyan mértékben változzon, amennyi az önkormányzatnak a hozzá adott költsége.
Ezért lett a mezőőri járulék a szántó esetében 1000 Ft/ha. Törlésre került az 1000 Ft és
2000 Ft/ha. közötti különbség, mondván, hogy a mezőőri járulékból befolyó pénz nem
fordítható földutakra. Az lett kimondva, hogy ne fizessen helyi adót a gazdálkodó a
termőföld után, ha a családtag gazdálkodásához, vagy jogi személyiségű társasághoz
kötődik a földterület. Ne mentesüljön a települési adó megfizetése alól, aki az előző
meghatározásnak nem felel meg, pld. ha a családtag nem közeli hozzátartozója részére
adja használatba a földet. Ez a nagyobb gazdákat mentesíti a fizetség alól, a
kisebbeket nem. A bizottságnak az előzetes megállapítása arról szólt, hogy a városnak
szüksége van a bevételre. A bizottság igyekezett olyan módon javaslatot tenni, ami
elfogadásra kerül. A város külterületén lakó embereknek a tulajdonában van a
földeknek kb. 1/3 része. Akik bérbe adják a földjeiket, azok fizessenek adót, a város
lakossága kevésbé. A környezetünk védelme érdekében hajlandók vagyunk áldozni és
megfizetjük a földadót, abban bízva, hogy ennek eredményét és hozadékát is látni
fogjuk.
Dr. Csorvási István Hajdúnánás, Irányi u. 1. szám alatti lakos azt javasolta a
polgármester úrnak, hogy hozzanak létre egy Holdingot. A Holding működése alá
rendeljenek különböző cégeket, amelyek kb. 100 millió forintot befizetnek a
Holdingnak.
A Holding a működésére költ kb. 80 millió forintot és minden évben nyereségesen fog
működni. Az önkormányzatnak egyetlen dolga van, hogy a Holding alá rendelt
vállalatok veszteségét finanszírozza. Szerinte ez fikció, ennek bármilyen egyezősége a
valósággal az csak a véletlen műve lehet. Megkérdezte, hány törvénytelen
önkormányzati adórendelet után kíván a polgármester lemondani.
Péntek Sándor Hajdúnánás, Honfoglalás u. 56/a. szám alatti lakos elmondta, ha
valaki eladja a házát, az új tulajdonosnak az ingatlana előtti közterületet is rendben kell
tartani. A lakóháza melletti közterület parkolóként van használva, ami pedig a
körúthoz kell, hogy tartozzon. A lakóháza melletti területen működő vállalkozó úgy
feltöltötte a közterületen lévő árkot, hogy onnan a víz az ő háza elé folyik, a talajszint
ott jóval magasabb, mint a megengedett. Megkérdezte, hogy a Hunyadi utca lakóinak
ki az önkormányzati képviselője. A közhasznú foglalkoztatottak takarítják az árkokat,
de a kövesúton ahol 10 cm-es víz áll, azt is el lehetne vezetni az ő segítségükkel.
A dűlőutak karbantartására is nagyobb figyelmet kellene fordítani, az ő kunyhója
környezetében törmelék van lerakva, ez a probléma sok évre visszavezethető
hiányosság, amit meg kell oldani.
Nagy István Hajdúnánás, Jegyző Nagy Imre u. 24. szám alatti lakos elmondta, hogy
a Mártírok utca menetirány szerinti baloldalán egy nagyobb esőzést követően megáll a
víz, az aknák nem tudják elvezetni. A textilipari üzem mellett lévő járdán rokkant
kocsival nem lehet közlekedni, mert 15 cm-es padka van. A Kossuth utcán a buszváró
szépen ki lett alakítva, csak nem lett befejezve. A „Kukori” üzlet előtt le kellene
aszfaltozni a területet, mert ott is megáll a víz. A volt Profi üzlet oldalában az árkot is
be kellene fedni, egy parkosított területet sokkal látványosabb lenne. A Fáy András
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utcán az élelmiszer bolt előtt, ahol a gyalogosok átkelnek, egy 15 cm-es nyílás van,
ami nagyon balesetveszélyes. A buszmegállónál több mint egy hétig volt egy macska
tetem, amit nem jeleztek, pedig a közterület-felügyelők nagyon rugalmasak ebben a
tekintetben. Ha ilyet lát valaki, azt jelezni kell. A Kossuth utcán a Városi
Rendelőintézet előtt a parkolás nem megoldott, illetve miért kell fizetni, ha csak a
közeli hozzátartozóját az intézmény liftjéig bekíséri. Csak egy rövid idő erejéig, miért
nem lehet ott megállni, anélkül, hogy parkolási díjat kelljen fizetni. A betegszállító
autó és a mentő is megszokott állni, akik egyébként az épület hátsó részén
megállhatnak, mivel az az egészségügyi dolgozók számára fenntartott parkoló.
Véleménye szerint, nincs arra rászorulva a város, hogy azt a kb. 40 parkolóhelyet
fizetős parkolóhelyként üzemeltesse.
Szólláth Tibor polgármester a szennyvízhálózat fejlesztése kapcsán elmondta, hogy
ebben az évben rákötésre kerül a tedeji városrész és a kisközök. A második körös
szennyvíz beruházás 2006-ban fejeződött be. Vannak lakosok, akik ráköthetnének a
szennyvíz hálózatra, mert elmegy a lakásuk előtt a vezeték. Évről évre próbálja a
városvezetése ösztönözni az embereket, hogy kössenek rá a hálózatra. Mintegy
40 millió forintos mentességet kapott a lakosság a talajterhelési díj fizetést illetően.
Oláh Péter fölvetése kapcsán megjegyezte, hogy tőle kérdés nem hangzott el, a
megbeszélés, amire hivatkozott az valóban úgy történt.
Dr. Csorvási István a hozzászólásában azzal kezdte, hogy kössenek üzletet.
Hajdúnánás városvezetése nem tudta, hogy miért adta vissza a képviselői mandátumát
amikor megválasztották, ezért nem kíván vele üzletet kötni. 2015-ben sem volt a
jelenlegi képviselő-testületnek törvénytelen döntése és most sincs, a jogkövető
magatartás elengedhetetlen szempont.
Péntek Sándor felszólalásából arra következtet, hogy nem jó a szomszédi kapcsolata,
ezt ő nem tudja kezelni. Az árokkal kapcsolatos témát nem sikerült eddig megoldani.
Az idei közfoglalkoztatási programba be van tervezve az említett útszakasznak a
vízelvezetése. Ha valakinek van egy ingatlana, a kövesút közti közterületnek a rendben
tartása a tulajdonosnak a felelőssége, ezt önkormányzati rendelet szabályozza.
Ha valakit a lakhatásában zavarják, akkor birtokvédelmi eljárást lehet kezdeményezni.
A dűlőúttal kapcsolatosan már volt egy „nekifutás”, hiszen építkezésből származó
betontömbök lettek odaszállítva, aminek a helyben történő kezelése lehetetlen.
De keresik a megoldást és próbálnak olyan anyagot odaszállítani, hogy a dűlő út
járhatóvá váljon.
Nagy István fölvetésére válaszolva elmondta, hogy a lehetőségekhez mérten
igyekeznek a járdákat javítani. A szerviz utak rendbetétele kapcsán pályázati
lehetőségekben bízik. A balesetveszélyes útszakaszokat pedig jelezni kell az
önkormányzat felé, ezeket a hiányosságokat kiemelten kell kezelni. A Kossuth utcai
parkolók azért lettek fizetősek, hogy az ott található forgalmas közintézményeket még
inkább meg lehessen közelíteni, hogy rugalmasabb legyen a jármű forgalom. Az volt
a korábbi gyakorlat, hogy reggel beállt valaki a parkolóba, és majd csak a munkaidő
végeztével hagyta el. Ezáltal a Posta, vagy a Városi Rendelőintézet előtti parkolás
lehetősége le volt korlátozva. A döntéshozóknak éppen az volt a célja, hogy ezt
elkerüljék.
A belvízelvezető árkok tekintetében évről évre sokat tud haladni a város. A járdákat,
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járda szakaszokat is igyekeznek felújítani, de ez sajnos nem az a mennyiség, ami
generálisan megváltoztatná a városban a járhatóságot.
Nagy István Hajdúnánás, Jegyző Nagy Imre utca 24. szám alatti lakos
megjegyezte, hogy parkolóhelyek kialakítása ügyében már volt javaslata a
korábbiakban, hogy a Mentőállomás és a Bocskai István Általános Iskola és Művészeti
Iskola között található két ingatlant, ha meg lehetne vásárolni, kb. 150 fizetős
parkolóhely kialakítására lenne alkalmas.
Dr. Csorvási István Hajdúnánás, Irányi u. 1. szám alatti lakos elmondta, hogy a
képviselő-testületből a polgármester személyiségének megváltozása miatt lépett ki,
számára elfogadhatatlanok az ő személyiségi jegyei, a stílusa, vezetési módszerei.
Mirkó Lajosné Hajdúnánás, Rákóczi u. 38. szám alatti lakos elmondta, hogy az
elmúlt évi közmeghallgatást is nézte, de azt tapasztalta, hogy egyetlen földműves
gazda sem szólalt fel a települési adóval kapcsolatban. Az írott sajtóban is az volt,
hogy a földre nem vethető ki települési adó, a földművelésügyi miniszter is ezt
mondta. Az elmúlt év januárjában be kellett vallani a földtulajdonokat és márciusban
már megkapták az adókivetést. Hiába mondták, hogy ez jogtalan, azt a választ kapták,
hogy törvényes a kivetés, amit a gazdák jó része tisztességgel befizetett. Aki a saját
földterületén gazdálkodik, annak mégsem kell fizetni, akkor a befizetett adót
visszakapják, erre szeretne választ kapni. A földtulajdonosok fizetnek iparűzési adót,
hozzájárulnak a város fejlődéséhez, akiket más adóterhek is terhelnek.
A dűlő utakkal kapcsolatosan többször megjelent fórumokon. Sajnos járhatatlanok,
továbbra sem történik változás. Elmondta, hogy ahol neki van földje, ott a gazda társak
összefogtak, illetve az önkormányzattól is segítséget kaptak, járhatóvá tették a
dűlőútnak egy szakaszát. De ez csak egy dűlő hossz, nagyon sok járhatatlan dűlő van a
nánási határban. Amit összefogással javítottak, azóta eltelt egy év, azt újból lehetne
javítani. Télen és tavasszal az önkormányzatnak rendbe kellene tenni ezeket az utakat,
még mielőtt a földmunkálatok elkezdődnek. Tudomása szerin, az önkormányzat
rendelkezik ilyen földmunka gépekkel. Elmondta, hogy a város közintézményei előtt
nincs megfelelő számú kerékpár tároló. A nagykörút olyan, mint egy hullámvasút,
különösen a Honfoglalás és Baross utcai szakaszon. Az út szélére lehúzódni nem lehet,
mert a padka is nagyon rossz állapotban van. Egyeztetni kellene az út kezelőjével,
hogy hasonló módon, mint ahogyan a körútnak a másik szakaszát felújították, erre az
útszakaszra is ráférne a javítás.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, ha az önkormányzat képviselő-testülete hoz
egy határozatot, vagy önkormányzati rendeletet, az a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatalhoz kerül törvényességi ellenőrzésre, akik jelzik, ha törvénytelenséget
észlelnek. 2016. januárig ilyen jelzés nem érkezett, tehát 2015. évre a kivetés nem volt
törvénytelen. Véleménye szerint, a Kúriának a döntése nem megalapozott és nem
korrekt, de ezt végre kell hajtani. Magyarország kormányának az előterjesztésére
2014 novemberében elfogadásra került az az adótörvény, amely szerint az
önkormányzatok települési adót vethetnek ki. Nem kíván olyan adó bevezetésére
javaslatot tenni, aminek nincs jövedelemtermelő képessége. Nagyon sokak logikája
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mentén próbálták az adóviselő képességet szélesebbre nyújtani. Valamilyen formában
az adókat be kell szedni. A 20 évig elhanyagolt dűlőutakat valamiből rendbe kell tenni,
ami mintegy 100 km-es nagyságrendben van a városban. Hajdúnánáson, amikor a
földadó bevezetésre került, ezt egy konzultáció előzte meg a Hajdúnánás Járási
Agárgazdasági Bizottsággal. A dűlőutak és a külterületi infrastruktúrának a javítását
illetően 2015-ben jelentős ráfordításai voltak az önkormányzatnak, gépeket is vásárolt.
Kerékpártároló kérdésében kis lépések már történtek, pld. a temető előtt. Örömmel
vette a fölvetést és megvizsgálják, hogy mely közintézmények előtt kell ezt a
hiányosságot pótolni.
A város körgyűrűje a nagykörút a Magyar Közút Zrt. fenntartásában van, az
önkormányzat ebben nem tud előre lépni. Két éve a nagykörút Dorogi út és
Tiszavasvári út közötti szakaszát sikerült felújítani, nagyságrendileg mintegy
200 millió forintból. A Közútkezelőnek új vezetője van, akivel már folytattak
tárgyalást ennek érdekében. Lesznek közúti fejlesztések és a városnak ezt a szakaszát
is próbálják bele sorolni.
Csikós Ágnes Hajdúnánás, Csokonai u. 8. szám alatti lakos megkérdezte, milyen
formában lehet segíteni a hajdúnánási Vöröskeresztet.
Szólláth Tibor polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a jövő héten pénteken
véradás lesz a Kéky Lajos Városi Művelődési Központban. A legegyszerűbb módja a
támogatásnak, ha valaki elmegy és vért ad. Az önkormányzat olyan formában kíván
támogatást nyújtani, hogy támogatja annak a jótékonysági bálnak a megszervezését,
ahol azoknak a lakosoknak az elismerésére kerül sor, akik többszörös véradással
segítették embertársaikat. Magánemberként is lehet a vöröskereszt céljaira gyűjteni,
vagy adományozni, illetve csatlakozni lehet az akcióihoz.
Péntek Sándor Hajdúnánás, Honfoglalás u. 56/a. szám alatti lakos megkérdezte,
hogy milyen jogon dönt a képviselő-testület a kisemberek, adófizető polgárok fölött.
A lakosoknak csak kötelessége van, őket miért nem kérdezik meg bizonyos témákban.
Szeretné, ha a lakókörzetének az önkormányzati képviselője valamilyen módon
bemutatkozna, mert ő nem ismeri.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, Hajdúnánáson már több mint 400 éve a város
lakossága önkormányzati képviselőket választ. Az állampolgár jelöltetheti is magát.
Amikor a képviselő-testület tagjai megkapják a felhatalmazást, az a kötelességük,
hogy a legjobb tudásuk szerint, a város érdekei mentén cselekedjenek.
Girus Tamás Hajdúnánás, Hajdú u. 23. szám alatti lakos elmondta, hogy van egy
Együttműködési Megállapodás a Debreceni Egyetem és a Kőrösi Csoma Sándor
Református Gimnázium között, ami arra irányulna, hogy minél több diákot tudjon a
város tovább képezni, és jó képességű szakemberek nevelkedjenek. Nem látja ennek a
megállapodásnak az értelmét, ha nem teremtünk olyan alternatívát, ami a végzős
fiataljaink számára munkalehetőséget kínál. Megkérdezte, hogy van-e alkalmas
infrastruktúrával rendelkező ipari terület a városban, amely alkalmas lehet a befektetők
számára munkahely teremtésre. Tud-e város olyan ingatlan területet kínálni, ahol
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megfelelő ipari környezetet lehetne kialakítani. Emlékezete szerint kb. 10 éve volt már
szó ipari park létrehozásának lehetőségéről. Sajnos, a város fiataljai arra
kényszerülnek, hogy Hajdúnánástól távol keressenek munka lehetőséget.
A múlt év nyarán a Hajdú utcán járdafejlesztés valósult meg, de sajnos, csak az utca
feléig. Mi annak az oka, hogy csak egy adott szakaszon történt felújítás, holott a másik
felénél is indokolt lenne. Ha egy-két év múlva jelezné az illetékes szakembereknek,
hogy az utcának a másik felén is javítani kellene a járdát, akkor azt a választ kapná,
hogy abban az utcában már történt felújítás.
Szólláth Tibor polgármester megjegyezte, hogy a Hajdú utcán megvalósult
járdafejlesztés kapcsán nem tájékozott, de utána fog járni a jelzett problémának.
Reményei szerint folytatódni fog a fejlesztés. A Debreceni Egyetemmel történt
Együttműködési Megállapodásnak az a jelentősége, hogy a középiskolai képzésre jó
hatással tud lenni és magas szintű képzést tud elősegíteni. Sikerként könyveli el, hogy
a város közigazgatási központ lett. Jó úton halad a város abban, hogy iskola központi
szerepét megőrizze és megerősítse. Szeretné, ha a munkaerővonzó képességünk is
pozitív elmozdulást mutatna. Mintegy 20 éve lehetőség lett volna 100 százalékos
támogatottsággal ipari parkot létrehozni, sajnos ennek az időszaka befejeződött. Ebben
nagyon komoly versenyhátrányt szenvedett a város. Ma már csak barnamezős ipari
beruházást lehet létrehozni. Az autópálya két oldalról is itt van a város határában. Ha
valaki jelentős fejlesztést szeretne a városunkban munkalehetőség tekintetében, annak
akadálya lenne, mivel az önkormányzat nem rendelkezik erre alkalmas ingatlan
területtel. Szakképzés terén sem állunk jól, de bízik abban, hogy fejlődés lesz ezen a
téren is. Azzal a problémával kell szembenézni, hogy a cégek nem tudnak helyi
szakembereket alkalmazni. Szakmunkás hiány van, az fog bekövetkezni, hogy a jó
szakember nagyon megbecsült lesz. Az a társadalmi elvárás, hogy diplomás embereket
kell képezni, ez pedig nem jó irány. A városban van egyfajta gazdasági élénkülés, de
ki kell mondani, hogy nincs olyan infrastruktúrával rendelkező ipari terület, ahová a
befektetőket lehetne fogadni. Amiben reménykedni lehet, hogy a Generál Electric
Hungary Kft-vel, ha sikerülne megállapodni, mintegy 10 hektáros területen lehetne
alkalmas területet létrehozni. Az elmúlt időszakban Kelet-magyarországon a
megyeszékhelyeken kívül komolyabb iparfejlesztés nem volt.
Ha bármilyen vállalkozás ide akar telepedni, fontos szempont, hogy milyen
infrastrukturális feltételekkel, milyen szakember ellátottsággal rendelkezik a város, és
nem utolsó sorban, hogy a már meglévő szakembereket milyen mentális és morális
állapotban találják.
Csikós Ágnes Hajdúnánás, Csokonai u. 8. szám alatti lakos megkérdezte, hogy
milyen módon lehet felszámolni a migránsokat országszerte.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy ebben a témában hosszas beszélgetést
lehetne folytatni, a feltett kérdésre azonban nem tud választ adni.
Médi Sándorné Hajdúnánás, Bocskai u. 80. szám alatti lakos felhívta a figyelmet,
hogy a Bocskai utcán a volt Rendőrség épületétől egészen a vasútállomásig, mindkét
oldalon, szinte járhatatlan a járda. Az ott közlekedők, különösen a babakocsival, vagy
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a diákok, akik a bőröndöt húzzák, inkább az úttestre mennek. Másik probléma, hogy
sok a lakatlan ház, ahol havazás után nincs eltakarítva a járdán a hó. A társasház előtt
szintén azt tapasztalta, hogy van olyan járda szakasz, ahol nincs takarítva a hó. Ilyen
esetben kit kellene felszólítani. Az ártézi kúttal kapcsolatosan megkérdezte, ha az
egészségügyi határérték fölött van a vízminőség, akkor miért nem kell azt bezárni.
Mindenkitől azt hallja, hogy rossz a víz, tele van arzénnal.
Szólláth Tibor polgármester bízik abban, hogy ez a pályázati ciklus lehetőséget fog
adni a járdák felújítására is. Az ártézi kúttal kapcsolatosan elmondta, hogy más
városokból is átjárnak, ami azt feltételezi, hogy sokan bíznak annak élettani hatásában.
Az ártézi kút sokak számára egy közösségi tér, ezért nem szívesen záratná be.
Dr. Csorvási István Hajdúnánás, Irányi u. 1. szám alatti lakos elmondta, hogy két
évvel ezelőtt vett mikrobiológiai mintát. Megnézette az ártézi kút vizét, amely szerint,
mikrobiológiai kockázata nincs a víznek.
Varga György Hajdúnánás, Bocskai u. 3-7. szám alatti lakos megjegyezte, hogy ő is
az ártézi vizet issza, de vajon milyen minőségű a vezetékes víz, ezt is jó lenne tudni.

Szólláth Tibor polgármester úr, miután további hozzászólások, észrevételek nem
hangzottak el, megköszönte mindenkinek a részvételét és figyelmét, a
hozzászólásokat. Ezt követően 18,40 órakor a közmeghallgatást bezárta.
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