JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november
26-án - szombaton - du. 13,00 órakor megtartott v á r o s r é s z tanácskozásról.
A városrész tanácskozás ülésének helye: Hétszínvirág Óvoda 4085 HajdúnánásTedej, Előháti u. 1. szám alatti helyisége
Jelen vannak a városrész tanácskozás megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Nagyné Juhász
Krisztina, Tóth Imre, Ötvös Attila, Bódi Judit, Dr. Éles András képviselők
A városrész tanácskozásról távol maradtak: Papp Gáborné képviselő asszony,
Szabóné Marth Éva képviselő asszony és Buczkó József képviselő úr
A városrész tanácskozáson részt vett még: Dr. Csiszár Imre alpolgármester úr
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője,
Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetője, Kelemenné Bogdán Mónika
Polgármesteri Kabinet kabinetvezetője, Csegöldiné Tóth Erzsébet a Közgazdasági
Iroda Adóügyi Csoportjának csoportvezetője, Reszeginé Kállai Anikó Önkormányzati
és Igazgatási Iroda Gondnokság csoportvezetője, Gélák Pál Önkormányzati és
Igazgatási Iroda Pályázatkezelési Csoport csoportvezetője, Tóth Imre Önkormányzati
és Igazgatási Iroda Közfoglalkoztatási Csoportjának csoportvezetője, Nagy Imre
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Üzemeltetési és Beruházási Csoport
csoportvezetője, Szabó József Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Építéshatósági
Csoport csoportvezetője, Harsányi Zsolt Polgármesteri Kabinet kulturális szervező,
Jóna Imréné jegyzőkönyvvezető
A tanácskozáson részt vettek még: Baráthné Megellai Erzsébet, a Városi
Rendelőintézet intézményvezetője, Kovácsné Bata Éva, a Hajdúnánási Óvoda
intézményvezetője, Varga Margit, a Hajdúnánási Óvoda óvónője
A városrész tanácskozáson részt vett még a városrész 15 fő lakója és Helyi Televízió
két munkatársa.
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket, valamint a városrész megjelent lakóit. Megállapította, hogy a
képviselő-testület 8 fő jelenlétével határozatképes és a tanácskozást megnyitotta.
Elmondta még, hogy a városrész tanácskozás után kulturális program lesz a Nánás Pro
Cultura Nonprofit Kft. szervezésében, reméli, hogy mind a felnőttek, mind a gyerekek
jól fogják magukat érezni.
Ezek után jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot Ötvös Attila képviselő úr
személyében.
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(A teremben levő Ötvös Attila képviselő úr jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Ötvös Attila képviselő urat, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 7 igen
szavazattal, 1 tartózkodással (Ötvös Attila) - külön határozat hozatala nélkül elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr rövid bevezetőjében elmondta, hogy a nagyjából egy
évvel ezelőtti találkozáskor kapott egy hibalistát és meglátása szerint a nyár folyamán
a munkák egy részét el tudták végezni. A maga részéről is látja, hogy mi lenne a
további feladat az óvoda és a korábbiakban már sokszor emlegetett városrész
bevezetésében lévő útkanyar tekintetében. Bízik abban, hogy a közfoglalkoztatási
program keretei között a feladatok elvégzésre kerültek.
Örömmel tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy a településrészen működik a SZEM
mozgalom. Ezért köszönetét fejezte ki a Polgárőrség tedeji csoportja felé.
Fontos még, hogy mi lesz a szennyvízderogációs programmal, jelenlegi tudásunk
szerint a jövő évben lesz esélye a kivitelezésnek, jelenleg zajlik a kivitelező
kiválasztása.
Ezt a városrészt is érinteni fogja a UPC, illetve más szolgáltatóknak a tevékenysége.
Kérdés még, hogy mi lesz az óvodával, hogyan fog tovább működni. Az sajnos látszik,
hogy a gyereklétszám a jövőben nem fog növekedni. Szerencsére azonban az új
szabályozásra tekintettel lesz arra lehetőség, hogy az óvodát, és annak stabilitását
megőrizzük.
Ezek után megadta a lehetőséget a jelenlevőknek kérdések, észrevételek,
hozzászólások, vélemények megtételére.
Győri Tamás 4085 Hajdúnánás-Tedej, Tessedik Sámuel u. 2. szám alatti lakos
megköszönte a SZEM mozgalomról tett észrevételét. Örömmel közölte, hogy 30 tábla
készült el és folyamatosan kerül kiosztásra a lakosság felé. Kérdése lett volna, de már
választ is kapott a szennyvízzel és az UPC-vel kapcsolatban. Problémaként vetette el
az autópálya és a 14-es csatorna közötti útszakasz ügyét, ahol a legsúlyosabb probléma
az, hogy nincs felezővonal, de az aszfaltréteg minősége is kívánnivalót hagy maga
után. Történt ugyan felfestés, de az már lekopott. A továbbiakban a sertéstelep melletti
erdősávról beszélt, ami kiirtásra került, de még nem lett pótolva. Emiatt a sertésszag
nagyon érződik a településen.
Nagy Gábor 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 13/a. szám alatti lakos véleménye
szerint egy súlykorlátozási táblát is ki lehetne tenni. Nagyon-nagy a forgalom a már
említett úton, súlyos kamionok közlekednek, olyan a terhelés, hogy szétnyomja az
útalapot, tovább rontja az út minőségét és a lakásokban is kárt okoznak.
Tóth Ferencné 4080 Hajdúnánás-Tedej, Erdősor u. 4. szám alatti lakos
hozzászólását Dr. Éles András képviselő úr, volt polgármester felé intézte. Elmondta,
hogy a volt polgármester úr 16 évi munkássága alatt édenkertet lehetett volna
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létrehozni Tedej településrészből. 2010. évtől, amióta Szólláth Tibor a polgármester
Tedej él, pezseg, minden van, nem maradnak ki semmiből, érzik, hogy van
polgármesterük. Kérte képviselő urat, hogy ne bántsa polgármester urat, ha fáradt adja
át a helyét a fiataloknak.
Szólláth Tibor polgármester úr az elhangzottakra válaszolva elmondta, hogy a UPCben nem lesz egyenlőre benne a Helyi TV, de nekünk ez egy feladat lesz, hogy
megoldjuk.
Felezővonal felfestése, erre emlékszik, jeleztük, tavaly is, de jelezni fogjuk ismét. A
súlykorlátozás megvalósításának nem nagyon látja a realitását, mivel akkor
Tiszavasvárit zárnánk ki az autópályához való hozzáférésből.
A sertés telep melletti erdősáv kérdésével kapcsolatban elmondta, hogy itt alapvetően
egy mezőgazdasági nagyüzem és egy település együttéléséről kell beszélnünk. Meg
kell találni a kompromisszumot, hogy ne ütközzön akadályba az üzem működése a
lakhatási feltételekkel.
Bódi Judit képviselő asszony hozzászólásában elmondta, hogy az erdő nem
Részvénytársaságé, hanem állami terület, a használata van az Rt-nél. Az erdőrészletet
kivágásra érett fák alkották, amelyek hatósági engedéllyel lettek kivágva. Az engedély
mellé azonnal mellé kellett tenni a telepítési tervet is, a telepítés meg is történt, ez kb.
három évvel ezelőtt volt. Ennek a kezelése tavaly még az Rt-nél volt, annak ellenére,
hogy az erdők állami fennhatóság alatt maradtak, egy művelést elvégeztek, de az idén
már a kezelés sincs az Rt-nél. Bízik abban, hogy a fák előbb-utóbb erdővé nőnek.
Elmondta még, hogy 1960 óta van Tedejen sertéstelep. Minden olyan technológiai
fejlesztést elvégeztek, ami lehetséges volt. Az tény, hogy büdös van. Nyáron nyilván
büdösebb, de ezzel nem lehet mit kezdeni. Egyetértett polgármester úrral abban, hogy
ez ügyben a kompromisszum, az együttélés a megoldás. Bízik abban, hogy a lakosság
azt azért tapasztalja, hogy az Rt. mindent megtesz, ami lehetséges.
Fürész Ferenc 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 15. szám alatti lakos az előtte és a
szomszédai előtti járda hiányát, az elkészített járda minőségét kifogásolta, illetve
hiányolta a csapadékvíz elvezetését.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy kéri a kollegáit, hogy a járda javítása
az elsők között legyen.
Nagy Gábor 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 13/a. szám alatti lakos megkérdezte,
hogy a szennyvíz kivitelezési munkák mikor fognak elkezdődni. Ezt kérdezte azért,
mert a szennyvízszippantást nekik egy évben 6-8x kell elvégeztetni és ez egy évben
80-100 eFt-ba kerül az otthoni költségvetést tekintve. Felvetette még, hogy Tedej is
fizet adót a városnak, miközben Hajdúdoroggal van összekötve a szennyvízhálózat és
vajon Hajdúdorog fizet-e.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy valóban elindult a
pályázat, mely hosszabb időt vesz igénybe. Jelentős változás, hogy a közbeszerzés és a
pályázat kivitelezése nem az önkormányzat kezében van. Ezek után mi is csak
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értesülünk, hogy milyen folyamatok mennek végbe. Meglátása szerint jövő nyár lehet
az az időszak, amikor a kivitelezés elindulhat. Fontos tény, hogy van nyertes pályázat,
van jóváhagyott műszaki terv, az, hogy ebből mikor lesz működő csatornahálózat az
egy másik kérdés. Bízik abban, hogy 2017 évet úgy zárjuk, hogy van a településrészen
szennyvízcsatorna.
Győri Tamás 4085 Hajdúnánás-Tedej, Tessedik Sámuel u. 2. szám alatti lakos
hozzászólásában kiemelte, hogy észrevették a technológiai változásokat, valóban
enyhült a kellemetlen szag. Megkérdezte még, hogy lucernaföld kinek a tulajdona a
sertéstelep előtt, mert oda is lehetne fákat ültetni. A már említett, ún. kanyarban levő
telekkel kapcsolatban megkérdezte, hogy kinek a tulajdona is valójában, mert ki van rá
írva, hogy eladó. Végezetül megköszönte a közmunkaprogramban résztvevők azon
munkáját, akik az erdősávot kitakarították. Polgárőrként is előny számunkra, hogy
átlátható ez a terület.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy tudomása szerint önkormányzati
tulajdon, felmerült az értékesítés lehetősége is, de szívesebben látna ott egy játszóteret.
Nagy Gábor 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 13/a. szám alatti lakos a kerti
zöldhulladék szállítással kapcsolatban vetette fel, hogy kevés az elszállítási időpont.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a településrészen kertes lakásokról
beszélünk, javasolta a komposztálást, mint lehetőséget. Felvetette komposztáló ládák
készítését és kiosztását. Emlékeztetett arra, hogy kb. 2012 évben pályázat keretében
osztottunk ki ládákat. Javasolta, hogy nézzük meg ennek a pályázati lehetőségét.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy a sertés telep előtt lévő lucernaföld ez
év közepéig állami tulajdon volt, most kerül magánkézbe. Az erdő kitakarítása
megtörtént, de elmondta, hogy a kalandpálya környéke körüli háromszög egy
határeset, mert több tulajdonosa is van, önkormányzat, civil szervezet, magántulajdon,
illetve a közút tulajdona. A közmunkaprogram vezetőjével azonban nagyon jó a
kapcsolatunk, és ha kell, segítenek.
Szólláth Tibor polgármester úr véleménye szerint kölcsönös egyeztetéssel,
megegyezéssel a probléma megoldható, mert bizonyára senki sem fog megharagudni
azért, hogy ha rendbe tesszük, lekaszáljuk az a kis területet is. Apró dolog az Óvoda
kerítése, járdájának javítása, kérte, hogy ezt is tegyük bele a jövő évi
közfoglalkoztatási programba, valamint a tornaterem felújítását is. Az egész város
területén probléma a játszótér megvalósítása, olyan, amely megfelel a szabványoknak.
Erre is próbálunk pályázati lehetőséget találni.
Nagy Gábor 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 13/a. szám alatti lakos hozzászólásában
elmondta, hogy a Darányi Ignác terv keretein belül madáretetők elhelyezésére került
sor a településrészen. Ez pályázati pénzből valósult meg, az etetők pedig már
lehullottak a fáról, így nem felelnek a célnak.
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Bódi Judit képviselő asszony válaszában elmondta, hogy ez nem önkormányzati
pályázat volt. Egyetért a felvetéssel, de az elhelyezésnek és az után követésnek egy
pályázatban szabályai vannak. Előfordulhat az is, hogy a fák kivágják, kidől, de az
etetőnek, ha egy oszlopon is ott kell lennie, hogy az ellenőrizhető, megszámolható
legyen.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr kéréssel fordult a településrész lakóihoz, hogy
az orvosi rendelő fenntarthatóság érdekében fogadják szeretettel Dr. Ivánka Ildikót, aki
nagy lelkesedéssel kezdte meg a munkáját. Ha nincs akadálya vagy személyes oka,
akkor vegyék igénybe ezt a szolgáltatást itt helyben. Kérte, hogy ezt a jó kapcsolatot,
ami kezd kialakulni, őrizzék meg és segítsék a munkájában doktornőt.
Nagy Gábor 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 13/a. szám alatti lakos elmondta, hogy
az új doktornő nem ismeri a betegeket és mindenkit elküld különféle vizsgálatokra,
Balogh doktor pedig már mindenkit ismert és tudta, hogy mi a baja.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy doktornőnek a három hét alatt
1250 bejelentkezett betege lett, azt sajnos nem tudja, hogy Tedejről hányan vannak.
Nem gondolja azt, hogy feleslegesen küld el doktornő bárkit vizsgálatokra, bizonyára
úgy érezte, hogy tovább kell lépni. Az átjelentkezés nem kötelező, ez egy lehetőség, és
mivel Tedej városrész a doktornőhöz tartozik, így minden tedeji beteget köteles
fogadni.
Kovács Zsolt képviselő úr megerősítette alpolgármester úr hozzászólását, doktornő
gyakorlattal rendelkező háziorvos. Meglátása szerint nem feleslegesek a vizsgálatra
való küldések, mert így még hamarabb meg tudjuk előzni a betegséget.
Varga Margit óvónő megjegyezte, hogy kicsit irigy a doktornőre, mert ketten is a
segítségére siettek. Amikor ő kikerült Tedejre hozzá sem szóltak, alig köszönt neki
valaki. Eltelt egy év rá sem néztek, nem szóltak hozzá, még a szülők sem. Ezek után
úgy döntött, hogy mindent megtesz, aztán vár. Most már jó itt lenni, mert érzi, hogy
már nem idegen. Jó lett volna, ha akkor valaki mellé áll.
Dr. Éles András képviselő úr Tóth Ferencné asszony hozzá intézett szavaira
válaszolva elmondta, hogy a világ változik, a lehetőségek változnak, ami neki nem
volt meg, az lehet, hogy Szólláth Tibornak megvan, de lehet, hogy az utána
következőnek nem lesz meg. Ezek után egy konkrét ügyet ismertetett, mely szerint
Dr. Francia Boglárka helyettesítésének az ügye sincs hat hónapja megoldva. Gondolja
végig mindenki a betegek helyzetét, ezért nem vonható felelősségre senki, mert ilyen a
helyzet. Felhívta a figyelmet még arra, hogy tíz éve Hajdúnánás többsége a jelenlegi
többség. Nem kötelező egyetérteni a polgármesterrel, vannak példák, amelyek szerint
az ő véleménye közelebb áll a lakosság véleményéhez, mint a jelenlegi polgármesteré.
Polgármester úrral és a képviselőkkel neki személy szerint semmi baja nincs, meg
lehet vitatni dolgokat, de a véleményét elmondja és mindenkor vállalja. Nem fáradt,
majd szól, ha az lesz, és majd szólnak, ha el kell mennie. Tudomásul kell venni, hogy
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van ellenzék is, neki is volt, de neki senki nem sietett a segítségére, amikor alapvető
dolgokba támadták.
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy Éva asszony és képviselő úr, ha
gondolják, akkor négyszemközt folytassák a párbeszédüket, de ne erről szóljon a
tanácskozás.
Nagy Gábor 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 13/a. szám alatti lakos a továbbiakban a
fogorvosi rendeléssel kapcsolatban tette fel a kérdését, véleménye szerint kevés a heti
egy alkalom egy óra időtartamban.
Dr. Éles András képviselő úr a felvetett témával kapcsolatban elmondta, hogy ez
korábban is probléma volt. Véleménye szerint mindenhez kell egy optimális létszám,
amely nehezen megérthető, de ha végig gondoljuk a költségeket, ez megérthető.
Példaként említett olyan településeket, ahol csak egy bolt van, magas árakkal, nincs
gyógyszertár, orvosi rendelő, Posta, stb.
Baráthné Megellai Erzsébet intézményvezető asszony emlékeztetett arra, hogy az
1990-es években minden nap volt fogorvosi rendelés, de nem volt igénybe véve, ezért
kellett bezárni. Ez a lakosságszám kevés ahhoz, hogy mindennapos rendelések
legyenek. Néhány évvel ezelőtt kezdeményezte Polgármester úr, hogy legalább egy
héten egyszer legyen fogorvosi rendelés. Elmondta, hogy egy fogászati szék,
műszerek, stb. több millió Ft-ba kerülnek. A tavalyi évben összesen 13 beteg vette
igénybe a fogászati ellátást. Elmondta még, hogy ez a 7 km nem távolság, inkább az a
probléma, hogy nyári hónapokban rossz a buszközlekedés. Nézőpont kérdése, de
inkább örüljünk annak, hogy van orvosunk. Felhívta a figyelmet arra, hogy szerencsés
helyzetben van Hajdúnánás, mert olyan minden szakmát lefedő ellátást tud biztosítani,
ami a mai körülmények között nagyon nehéz.
Kovács Zsolt képviselő úr példaként említette, hogy vannak olyan kicsi települések,
akár 5-6, ahonnan egy helyre mennek a betegek és megemlítette azt is, hogy sajnos
kevés az orvos így egyre több lesz a nyugdíjas orvos, aki marad gyógyítani.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint azt tudomásul kellene venni, hogy az
orvos idejének ára van. Az a legdrágább, ha nem csinál semmit a munkaidejében.
Lehet, hogy túlzóan akartunk megfelelni az igényeknek, hogy legyen fogorvosi ellátás.
Ez itt nem éri el a célját. Úgy érhetné el a célját, hogy pl. Hajdúnánáson elkezdik a
kezelést és Tedejen folytatni tudják.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy az ő polgármestersége idejében került
bezárásra a Szülőotthon, amire nem büszke. Ez nem azért történt, mert ő így akarta,
hanem azért, mert nem volt kihasználva, és a dolgozókat fizetni kellett. Ez esetben is
az optimális létszám hiányzott. Rendkívül jó gesztus volt a fogászati rendelés
bevezetése, és az orvosi rendelő fenntartása. Nagyon nehéz ebben a helyzetben
igazságos és a jó döntést hozni.
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Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte mindenkinek a megjelenést és azt,
hogy kötetlen beszélgetés alakulhatott ki. A kérések, problémák rögzítésre kerültek, és
ebből minél többet megpróbálunk megoldani. Meg kell tartanunk az óvodát, fenn kell
tartani az orvosi rendelőt, ezen közösen kell munkálkodnunk. Az önkormányzat az
egészségügy terén is tovább szeretne lépni az egy napos kórházi ellátás kérdésében.
Egy ilyen településrészen élni egy sor előnnyel is jár, de erről nem beszélünk, hiszen
azt gondoljuk, hogy ez természetes.
Végezetül megköszönte a jelenlevőknek, hogy elfogadták a meghívást, megköszönte a
helyet, hogy itt lehettünk és a városrész tanácskozást du. 14,15 órakor bezárta.
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