JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február
08-án - szerdán - du. 17,00 órai kezdettel 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.)
Jelen vannak a közmeghallgatás megkezdésekor: Szólláth Tibor polgármester, Dr.
Juhász Endre alpolgármester, Szabóné Marth Éva, Ötvös Attila, Nagyné Juhász
Krisztina, Buczkó József, Tóth Imre, Bódi Judit, Dr. Éles András és Papp Gáborné
önkormányzati képviselők
A közmeghallgatáson részt vett még: Dr. Csiszár Imre alpolgármester
Nem volt jelen a közmeghallgatáson: Kovács Zsolt önkormányzati képviselő
A Közös Önkormányzati Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző,
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, Kéki Anett jegyzőkönyvvezető
A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. Kéky Lajos Művelődési Központ
színháztermében a közmeghallgatáson jelen volt a lakosság részéről kb. 40 fő, a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal részéről irodavezetői, csoportvezetői és
dolgozói, az önkormányzati intézetek 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 fő képviselővel határozatképes, így a közmeghallgatás
megtartásának akadály nincs.
Tekintettel arra, hogy a közmeghallgatás is képviselő-testületi ülés, ezért fontos a
határozatképesség, illetőleg a jegyzőkönyv, valamint hang- és képfelvétel is készül.
Hajdúnánáson minden évben, a költségvetés képviselő-testület által történő
megtárgyalása előtt kerül sor a közmeghallgatásra. Hajdúnánás Városi Önkormányzat
2017. évi költségvetési tervezetének lakossági megismertetése kerül sor, amelynek
célja, hogy a lakosság is véleményt nyilváníthasson.
A jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása a 2017. január 26-i ülésen megtörtént Papp
Gáborné képviselő asszony személyében.
A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pont megtárgyalását 10 igen
szavazattal - külön határozat hozatala - nélkül elfogadta.
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Napirendi pontok

1.)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezetének lakossági
megismertetése
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Különfélék

ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezetének lakossági
megismertetése
Szólláth Tibor polgármester ismertette a lakossággal a költségvetés elfogadásának
folyamatát, majd a 2017. évi költségvetést is. Elmondta, hogy az idei költségvetésben
nagy változás nem történt a tavalyi évhez képest, a számadatokat tekintve. Ennek
egyik oka a finanszírozás változatlansága, mivel az idei évben ugyancsak számos
pályázatot nyújtottak be, és reménykednek ezek sikerességében. A sikeres pályázatok
nagymértékben megváltoztathatják a költségvetés főszámainak alakulását. Ismertette,
hogy 2016-ban a költségvetés főösszege 3,4 milliárd Ft volt, amely 2017-ben 3,9
milliárdra Ft-ra változik, valamint rámutatott, hogy az elmúlt éveket tekintve, az
Hajdúnánás Városi Önkormányzat vagyonának összege folyamatosan nőtt. A
növekedés okai az ingatlanvásárlások, illetve a beruházások
Ezt követően, egy nagyon fontos kérdésről, a közfoglalkoztatásról ejtett pár szót.
Elsősorban el kívánta oszlatni a városban terjedő pletykákat, miszerint a
közfoglalkoztatás meg fog szűnni, vagy jelentős mértékben át fog alakulni. A
közfoglalkoztatásra fordított összeg 2017-ben is jelentős részt fog kivenni a
költségvetés egészéből, pontosabban 1 milliárd 207 millió Ft-ot, melyből a támogatás
összege pedig 1 milliárd 169 millió Ft-ot érint. Ez csökkenést mutat, de láthatóan nem
lesz jelentős ez a változás. A szóbeszéd kiváltó oka szerinte az a Nemzetgazdasági
Minisztériumi állásfoglalás lehetett, miszerint az országban több helyen
munkaerőhiány van, eközben pedig rengeteg ember közfoglalkoztatásban dolgozik.
Ezen ellentmondást próbálja a Nemzetgazdasági Miniszter feloldani azzal, hogy ha
egyszerre áll fenn az országban munkaerőhiány és munkaerő-kereslet, akkor ennek
megoldásaként, akik hosszabb ideje vannak közfoglalkoztatásban, pedig mentális és
szakmai állapotuk alapján, az elsődleges munkaerőpiacon lenne a helyük, azokat
integrálják vissza a munka világába. Elmondta, hogy 2011-ben a szociális segélyből
élők visszaintegrálásának céljával indult el a közfoglalkoztatási program a városban,
ugyanakkor ez a cél 2017-re kismértékben megváltozott. Az elmúlt években közel 500
fő vett részt képzésekben, ez alapján ésszerű az állásfoglalás szerint elvárt
követelmény. A 2017-es terv kialakításánál fő szempont volt, hogy akiknek a
közfoglalkoztatási forma nem nyújt valódi segítséget, vagy nyűgnek érzik az efféle
munkát, azokat ne engedjék vissza a rendszerbe. Elmondta, hogy az évek során
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közfoglalkoztatásba bevontak száma a város létszámához képest magas, majd
ismertette az idei év közfoglalkoztatásra fordítandó összegeit.
Véleménye szerint az idei és a következő évet nagymértékben befolyásolni fogja a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretei között beadott
pályázatok, melyek összege eléri a 3 milliárd Ft-ot. A beadott pályázatok közül
említett néhányat, melyeket nagy eséllyel meg tudnak majd valósítani. A város
lakosságának jelentős csökkenése annak következménye, hogy a városban kevés a
munkalehetőség. Ezen problémát már régóta szeretnék megoldani. Az idei évben
lehetőség van pályázatok útján az ipari parkok, ipari területek fejlesztésére, melynek
keretében elsősorban a régi Tungsram telephely megvétele és annak fejlesztése lenne a
tervezet, ennek sikertelensége esetén egy másik ipari terület megvásárlása van tervben.
A projekt keretösszege 500 millió Ft. Egy másik program az önkormányzat részéről „a
zöldváros kialakítás”, melynek kerete ugyancsak 500 millió Ft, és a város
központjában található játszótér és környezetének teljes körű felújítását jelentené.
Projektek között említette még a turizmusfejlesztést 200 millió Ft összegben, az
egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztését, amely a Vörösmarty utcai épület
felújítását jelentené, 132 millió Ft összegben, a csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukcióját
60 millió Ft összegben, valamint egy új sportcsarnok építését a Hunyadi utcán (régi
szalmaipari központ helyén), amelyre 500 millió Ft-ot szándékoznak költeni.
Elmondta, hogy 2017-ben a derogációs pályázat várhatóan révbe ér, és szennyvíz
kezelve lett Hajdúnánáson - beleértve a kisutcákat, valamint Tedej településrészt is.
Olyan beruházások várhatóak még az idei évben, mint a
-

Városháza épületének nyílászárócseréi (41 millió Ft);
Útépítés, útfelújítás (18 millió Ft);
Közvilágítás fejlesztése (5 millió Ft);
Uszoda építése (volt zeneiskola helyén lévő üres telken).

Ilyen beruházás még a Bocskai utca 79. alatt található társasház épülete is, melynek
felújításával végre jó állapotba került az épület. A tervek szerint, 32 lakás kerülne
átadásra fiatal családok számára, az úgynevezett Fecskeház program keretében. A
beköltözés egyik fontos követelményének tartotta a lakás-előtakarékosság meglétét a
jövőbeni lakóknál. Véleménye szerint az épület körüli park felújítása is fontos lenne,
erre a jövőben kerül majd sor. A lakáskoncepció elfogadásra került a képviselő-testület
részéről a januári ülésen. Ebben a témában, véleménye szerint egy szemléletváltásra
van szükség, mely egy átláthatóbb és fenntarthatóbb rendszer kialakítását hivatott
megteremteni.
A beszédét azzal zárta, hogy felhívta a figyelmet néhány morális problémára. Szeretné
új munkahelyek teremtésével meggátolni az elvándorlást, mint ahogy azt már mondta.
Véleménye szerint, változásra van szükség, úgymond be kell fektetni a munkaerőbe,
emelni kell a munkabéreket, valamint a probléma gyökerét magunkban is kell keresni,
nem minden esetben a körülményekkel van probléma.

60

Ezután átadta a szólás lehetőségét a lakosságnak, és kérte, hogy mondják el
javaslataikat, vagy tegyék fel kérdéseiket. Kérte a hozzászólókat, hogy szíveskedjenek
nevüket, és lakcímüket elmondani a hozzászólás előtt.
Oláh Imre Hajdúnánás, Kapitány u. 23. szám alatti lakos elmondta, hogy tartalmas
volt a Polgármester Úr beszéde a fejlesztésekről, de szeretne pár problémára
rávilágítani. Elsőként a Dorogi utcai buszmegálló mögötti részre, ahol a járólapokon
balesetveszélyes a közlekedés a gyalogosok számára. Érdeklődött továbbá, hogy a
Dorogi utcán található LIDL áruház mellett a gyalogos-átkelőhelynél lesz-e térfigyelő
kamera. Véleménye szerint, a járművek nincsenek tekintettel az ott álló gyalogosokra
és az átkelőhely forgalmát tekintve. Azt lámpával is felszerelhetnék, amivel
nagymértékben megkönnyítenék a gyalogosok közlekedését. Végül a Hajdúnánás és
Hajdúdorog közötti kerékpárút rossz műszaki állapotára hívta fel a figyelmet, és kérte
az általa elmondott problémák jövőbeni megoldását.
Patai Istvánné Hajdúnánás, Áchim András utca 45. szám alatti lakos elmondta,
hogy nem csak a saját, hanem lakókörnyezete véleményét is kívánja közölni a
továbbiakban. Megkérdezte, hogy mikor kerül sor az Áchim András és a Hajdú utcákat
összekötő rövid útszakasz leaszfaltozására, valamint ezen terület rendbetételére, mert
az ottani körülmények borzasztóak. Másik kérdése az volt, hogy az Áchim András 31.
számtól az utca végéig lesz-e a jövőben szennyvízcsatorna kiépítve. Elmondta, hogy a
Baross utca és a Honfoglalás utca kereszteződésénél található 3 darab szelektív
hulladékgyűjtő sokszor elhanyagolt állapotban van, ez a fajta hanyagság jellemzi az
Arany János utcát is. A városban történő több felújítás ellenére az ő környékük nem
lett tisztább és rendezettebb.
Jenei István Hajdúnánás, Arany János utca 12. szám alatti lakos, a Hajdúnánási
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének titkára, az Egyesülete képviseletében kért
szót. Az éves költségvetéssel kapcsolatban nem kívánt semmit hozzáfűzni, várja a
fejleményeket. Azonban a város lakosságának többségét érintő tüdőszűrő
szakrendeléssel kapcsolatos kellemetlenségekhez igen. Elfogadhatatlan számukra,
hogy 3 hónap vagy még annál is hosszabb időtartammal későbbre kapnak időpontot a
betegek, ebben személyes érintettsége is van. Kéri az intézkedést ez ügyben, valamint
abban, hogy az ünnepek idején a megváltozott rendelések ideje legyen kiírva a Városi
Rendelőintézet bejáratánál, betegek tájékoztatása céljából.
Máró Lajos Hajdúnánás, Munkácsy utca 10/A. szám alatti lakos a csapadékvízelvezetéssel kapcsolatos problémáit osztotta meg a Polgármester Úrral és a képviselőtestülettel. Példaként említette a Nyíregyházi utca Dobó István utcától a Tulipán utcáig
terjedő szakaszát, ahol nincs árok, valamint a csapadékvíz a járdán folyik el, ezáltal a
járda járhatatlanná válik ezen időszakokban. Ugyanez a probléma Vörösmarty utca és
a Tulipán utca, valamint a Nyíregyházi utca és a Tulipán utca keresztezésénél is, ahol a
gyerekek kénytelenek kimenni az úttestre, amely életveszélyes a járműforgalom miatt.
A Munkások útja 12. szám alatt az építkezést követően az ott lakó önkényesen
törmelékkel töltötte fel a kerítése és az úttest közötti terjedelmesebb részt. A Kazinczy
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utcán is történt egy hasonló eset, melynél az elkövetőt felszólították esetleges bírság
kiszabására. Kérte az általa elmondottak megoldását és köszönte a figyelmet.
Szólláth Tibor polgármester reagált az elmondottakra, miszerint tisztában van a
járdák és főleg a mellékutak rossz állapotával, de ennek felújítása több milliárd Ft-ba
kerülne, erre pedig egyszerre nincs kapacitás, viszont igyekeznek folyamatában
mindent felújítani. Az árkokkal kapcsolatban azt mondta el, hogy elsődleges célja a
vízelvezetés, persze időnként ki kell takarítani, de ez csak időszakos munka. Kéri a
város lakóit, gondolkodjanak közösségként és fogjanak össze egy ilyen probléma
megoldásakor. Elmondta továbbá, hogy a város lakói által elmondott problémák közül
csak azok kerülnek bele esetleg a jövő évi költségvetésbe, melyek az azt megelőző év
végéig a hivatal elé kerülnek. A tüdőszűréssel kapcsolatos nehézségekre vonatkozóan
elmondta, hogy az utóbbi időben több beruházás is volt, amelyekre a minél magasabb
szintű ellátás érdekében került sor, valamint ő azt a tájékoztatást kapta a Városi
Rendelőintézet intézményvezetőjétől, hogy azok a betegek, akik sürgős ellátásra
szorulnak, azonnal megvizsgálják őket. Nem vonja kétségbe az elmondott eset
megtörténtét, csupán két véleményről van szó. A LIDL áruháznál lévő gyalogosátkelőhely esetében pedig elmondta, hogy utánajár az ügynek, és ha szükséges,
telepítve lesz oda egy térfigyelő kamera.
Péntek Sándor Hajdúnánás, Honfoglalás utca 56/A szám alatti lakos egy általa már
korábban is felvetett problémát vetett fel, miszerint a Honfoglalás utcán nehezen
megközelíthető a Honfoglalás u. 56. szám alatti bolt, főleg mozgáskorlátozottak
számára, és a régi ruhagyárnál fokozottan elszaporodtak a patkányok.
Szólláth Tibor polgármester felolvasta a kollégái által írott sorokat, amelyek a
Péntek Sándor problémafelvetéseire adott válaszokat tartalmazták. A patkányirtással
kapcsolatban, már megkeresték a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-t, egy közös
időpont egyeztetésében, hiszen ez egy városi probléma.
Nagy Lászlóné Hajdúnánás, Honfoglalás utca 65. szám alatti lakos az előző
hozzászólásokhoz kapcsolódóan elmondta, hogy a külterületekkel, köztük a
Honfoglalás utcával, nem foglalkozik senki. Személy szerint örömmel vette
tudomásul, amikor a Honfoglalás utcán a járdákat és az árkokat elkezdték betonozni,
viszont ez csak 200 méteren készült el, esetleges anyaghiány miatt, valamint a végén
nem került rá padka. További problémafelvetése az volt, hogy elöregedett város lévén
a Hajdúnánási Gyógyfürdőben minek okán kell parkolási díjat fizetnie, 400 Ft
összegben, mint nyugdíjas. Valamint tudomása van arról, hogy a városban sorban állás
van az idősotthonoknál, továbbá azok költsége meghaladja a nyugdíj összegét.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy a városban több mint 100 kilométer
közút- és árokhálózat található, így ennek teljes egészében történő felújítása, anyagiak
miatt, időbe telik. Hajdúnánáson minden lakosnak jár évi 2 alkalommal 15 kezelés,
amely háziorvos kiírásával díjmentesen igénybe vehető. Parkolási díjat pedig csak a
nyári időszakban kell fizetni, akkor is délelőtt 10 óra és délután 16 óra között.
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Patai Istvánné Hajdúnánás, Áchim András utca 45. szám alatti lakos újra felszólalt
és elmondta, hogy véleménye szerint nem kapott választ arra a kérdésére, hogy a
Hajdú utcát és az Áchim András utcát összekötő útszakasz mikor lesz megcsinálva,
mert az állapota révén nem felújításra, hanem kiépítésre szorul. Másik problémája a
szomszédja kiszabadult kutyája, amivel kapcsolatban már volt az önkormányzatnál, de
később levélben megkapta, hogy a kutya kennelben van tartva. Viszont a továbbiakban
is megpróbál majd intézkedni ezen ügyben, mert a helyzet szerinte csak rosszabbodni
fog.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy információkat szerzett erről az
útszakaszról, és valószínűsíti, hogy azért maradt ki ez a szakasz az aszfaltozásból, mert
a felmérések alapján nem lakik azon az útszakaszon senki. A kutyával kapcsolatban
pedig elmondta, hogy amikor ők kint voltak a kutya gazdájánál, mindent rendben
találtak, a levelet ezért kapta. Végezetül felajánlotta Patai Istvánnénak, hogy egy előre
egyeztetett időpontban kimegy egy gereblyével, és segít kitakarítani az említett
területet a szomszédok és az ott lakó közösséggel együtt. Ezt az ajánlatát a város többi
utcáira is értette.
Nagy Lászlóné Hajdúnánás, Honfoglalás utca 65. szám alatti lakos újból szót kapott
és elmondta, hogy a Hajdúnánás Városi Tüdőgondozó Intézet megfelelő helyen van, és
nem a központban, valamint a mentősök munkájának könnyítése és a betegszállítással
kapcsolatban elmondta, hogy egyes szolgáltatásokat, mint például egy infúzió
beadását, milyen okból nem tudják megoldani Hajdúnánáson. Kéri a Polgármester Úr
intézkedését ez ügyben.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy a nappali kórházról van szó, és ennek
kialakítása folyamatban van.
Nagy István Hajdúnánás, Jegyző Nagy Imre utca 24. szám alatt lakos köszönetet
mondott, mert az előző ülésen elhangzott javaslatainak többsége megvalósult azóta.
Mostani javaslatai közül az egyik a hajdúnánási autóbusz-állomással kapcsolatos,
amely szerinte dekoratív és a célnak teljes mértékben megfelel, de megkérdezte, hogy
milyen okból van két ajtó az épületen, valamint kifogásolta, hogy a számos kerékpár,
főleg a nyári időszakban, neki van támasztva a váróterem oldalának. Kerékpár-tároló
elhelyezését javasolt az autóbusz-állomással szembeni árokrésznél. Nagy István egyéb
problémafelvetései:
- az Ady Endre körút és a Kossuth utca keresztezésében lévő közlekedési tükör
fűthetővé tétele
- a Hajdúnánási Református templom előtti szobrok körüli teljes térkövezés
- a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház, valamint a Penny Market
bevásárlóközpont közötti átjáróban szükséges volna egy térfigyelő kamera
- Debrecenből érkező busz esetén az Ady Endre körúti buszmegállóban leszálló
utasok gondatlanul közlekednek az úttesten, ezért indokolt volna az említett
helyre egy gyalog-átkelőhely kiépítése
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a város piacterén lévő víztorony körülkerítése sok árusításra alkalmas teret vesz
el a piactérből, melynek okán jelentős bevételtől esik el az önkormányzat az
évek alatt
- a Bethlen Gábor körútnál nincs árok, emiatt egy csapadékosabb időjárás idején
a közlekedés is nehezebben megoldható
A téli időjáráshoz kapcsolódóan elmondta, hogy igencsak próbára tették a várost ezek
a rendkívüli időjárási körülmények.
Szólláth Tibor polgármester az időjárás miatt kialakult helyzethez kapcsolódóan
annyit mondott, hogy bizonyára lehetett volna hatékonyabbnak, felkészültebbnek
lenni, de ha - amint mondta is - ha nagyobb összefogás lenne a lakosokban, kevesebb
problémát okozott volna ez a helyzet mindenki számára. A víztorony az önkormányzat
tulajdonát képezi, a jelenlegi vízszolgáltató pedig használni kívánja. Állapotát tekintve
felújításra szorul, balesetveszély elhárítása végett került sor a körbekerítésre. Egy új
gyalog-átkelőhely kialakítása az Ady Endre körúton pedig engedélyeztetések, és akár
több éves folyamat volna, amibe nem kíván belemenni. A Hajdúnánási Református
templom előtti térkövek tekintetében igazat adott Nagy Istvánnak, a térkövezés az idei
évben kerül befejezésre. Közlekedési tükör tekintetében megvizsgálja a
körülményeket, és megpróbál valamit tenni egy jobb helyzet kialakításának érdekében.
Elmondta, hogy az említett kereszteződésbe egy körforgalom építése lett volna a
legideálisabb, de ennek lehetőségéről már nincs értelme beszélni. Az autóbusz-állomás
tekintetében szintén igazat adott a kerékpártároló esetében, ennek érdekében
cselekedni is fog, viszont az ajtóra vonatkozó felvetéssel nem értett egyet.
Péntek Sándor Hajdúnánás, Honfoglalás utca 56/A szám alatti lakos kifogásolta
saját termőföldjének egy másik személy általi időszakos használatát. Ezt követően, az
adófizetési kötelezettségének szükségességét kifogásolta.
Szólláth Tibor polgármester válaszolt az elhangzottakra. Miután további
hozzászólások, észrevételek nem hangzottak el, megköszönte mindenkinek a
részvételét és figyelmét, a hozzászólásokat. Ezt követően du. 19.05-kor órakor a
közmeghallgatást bezárta.
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