JEGYZİKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. június
30-án – hétfın – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl
A képviselı-testületi ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme
Jelen vannak a testületi ülés megkezdésekor: Dr. Éles András polgármester,
Oláh Miklós alpolgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Dombi György,
Buczkó József, Kállai Sándor, Dr. Kiss József, Szabóné Marth Éva, Tóth Imre,
Szólláth Tibor, Balogh Zsigmond, László Sándor, Boros Miklós, Török István
képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı, Dr. Kiss Imre aljegyzı, Agárdi László, Benkıné Takács Mária irodavezetık,
Harsányiné Reszegi Gabriella költségvetési csoportvezetı, Szakál Attila
informatikus, valamint Józsi Sándorné jegyzıkönyvvezetı

A napirendi pontokhoz meghívottak részérıl jelen vannak:
-

az 5.), 6.) és 38.)
napirendi pontoknál:
a 9.) és 10.) napirendi pontoknál:

-

a 10.) napirendi pontnál:

-

a 11.) napirendi pontnál:
a 12.) napirendi pontnál:

-

a 13.), 15.), 18.) és 19.)
napirendi pontoknál:

-

a 13.), 15.) és 17.)
napirendi pontoknál:
a 13.), 15.) és 18.)
napirendi pontoknál:
a 14.) napirendi pontnál:

-

-

a 13.), 15.) és 21.
napirendi pontoknál:

Szoboszlai Zoltán, a Hajdúnánási Építı és
Szolgáltató Kft. ügyvezetı igazgatója
Baráthné Megellai Erzsébet, a Városi
Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási
Intézet vezetıje
Nagyné Juhász Krisztina, a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetıje
Török Róbert, a Mezei İrszolgálat vezetıje
- Gyöngyösi Mária pályázó,
- Kovácsné Bata Éva pályázó,
- Vargáné Fehér Erzsébet pályázó
Szabó Albert, a Makláry Lajos Általános
Iskola,
Gimnázium,
Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója
Dancs Ferenc, a II. Rákóczi Ferenc
Általános és Mővészeti Iskola igazgatója
Csiszár Anikó, a Bocskai István Általános
iskola igazgató-helyettese
Berkes Anikó, az Óvodai és Általános
Iskolai Gazdasági Ellátó Intézmény
vezetıje
Gömöri József, a Kırösi Csoma Sándor
Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégium
igazgatója
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-

a 13.) és 21.) napirendi pontoknál:

-

a 16.) napirendi pontnál:

-

a 21.) napirendi pontnál:
a 22.) napirendi pontnál:

-

a 26.) napirendi pontnál:

-

a 36.) napirendi pontnál:

Pappné Fülöp Ildikó, a Csiha Gyızı
Általános-, Közép- és Szakképzı Iskola
igazgatója
- Bíró István, a Móricz Pál Városi
Mővelıdési Központ és Könyvtár
igazgatója,
- Szabóné Mezei Etelka, a könyvtár
megbízott vezetıje
Dr. Cs. Nagy Gábor közoktatási szakértı,
Gyöngyösi Mária, a II. Számú Óvodai
Egység vezetıje
Erdeiné Fekete Erika, a Hajdúsági
Többcélú Kistérségi Társulás irodavezetıje
Deme Albert, a Tedej Zrt. üzemgazdasági
igazgatója

A képviselı-testületi ülésen jelen volt még a helyi oktatási intézmények pedagógusai
közül és a tanulók szülei részérıl 6 fı, valamint a helyi televízió 4 munkatársa.
Dr. Éles András polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselı-testületi ülés határozatképes, mivel
14 képviselı jelen van.
Ezt követıen javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban javasolt napirendi
pontokhoz további 7 napirendi pontot vegyen fel, s az új elıterjesztéseket az alábbi
sorrendben tárgyalja meg:
36.) napirendként:
- „Elıterjesztés a Tedej Zrt. (4085 Hajdúnánás, Fı út 9. szám) kérelméhez”
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
37.) napirendként:
- „Elıterjesztés a 141/2008. (IV. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat
módosítására”
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
38.) napirendként:
- „Elıterjesztés a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. alapító okiratának
módosítására”
Elıadó: Dr. Éles András polgármester,
39.) napirendként:
- „Elıterjesztés a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. alapító okiratának
módosítására”
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
40.) napirendként:
- „Elıterjesztés Ádám Antal (4080 Hajdúnánás, Batthyány u. 15. szám alatti lakos)
és Pajkos Ferenc (Hajdúnánás, Tanya 0852/30. hrsz. alatti lakos) kérelméhez”
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
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41.) napirendként:
- „Elıterjesztés a 97/2008. (III. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat
módosítására”
Elıadó: Dr. Éles András
42.) napirendként:
- „Elıterjesztés a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény
igazgatója vezetıi pótlékának kiegészítésére”
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Javasolta, hogy a képviselı-testület az eredeti 36.), 37.) és 38.) napirendi pontok
elıterjesztéseit 43.), 44.) és 45.) napirendi pontként tárgyalja meg.
Javasolta továbbá, hogy a meghívó szerinti 21.) napirendi pont elıterjesztésének
megtárgyalására – a szakértı úr kérésére – a délelıtti elsı szünet után kerüljön sor.
Szólláth Tibor képviselı úr azt javasolta, hogy az új 36.) napirendi pont
elıterjesztését, mely a Tedej Zrt. kérelmével kapcsolatos, a képviselı-testület zárt
ülésen tárgyalja meg.
Dr. Éles András polgármester úr az elhangzott javaslattal kapcsolatosan elmondta,
hogy ı ellenzi a jelzett napirendi pont zárt ülésen történı tárgyalását, ugyanis az az
önkormányzat érdekeit nem sérti.
Szólláth Tibor képviselı úr jelezte, hogy visszavonja a korábban tett javaslatát.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát a
meghívóban javasolt napirendek, illetve az általa tett módosítások elfogadása
tárgyában.
A képviselı-testület a módosított napirendi pontokat 14 igen szavazattal
(egyhangúlag) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta, amelyek az alábbiak
szerint alakultak:
Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

2.)

Elıterjesztés a 2008. évi pénzügyi elıirányzat módosításokra és ezek alapján az
önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 15.) Önkormányzati
Rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

3.)

Elıterjesztés az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló 9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
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4.)

Elıterjesztés a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
megállapításának helyi szabályairól szóló …./2008. (VII. 07.) Önkormányzati
Rendelet megalkotására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

5.)

Elıterjesztés a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról
szóló, többször módosított 17/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

6.)

Elıterjesztés a fizetı parkolás rendjérıl szóló 1/2008. (I. 28.) Önkormányzati
Rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

7.)

Elıterjesztés a megüresedett állandó bizottsági helyek betöltésére
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

8.)

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájának
2006-2007. évi munkájáról és az ügyintézésérıl
Elıadó: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı

9.)

Tájékoztató a háziorvosi ügyeleti ellátás helyzetérıl
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

10.) Beszámoló a védınıi szolgálat és az iskola egészségügy munkájáról
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
11.) Beszámoló a Mezei İrszolgálat megalakulásáról
Elıadó: Dombi György tanácsnok
12.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Óvoda magasabb vezetıi álláshelyének betöltésére
kiírt pályázatra beérkezett pályázatok elbírálására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
13.) Elıterjesztés a fenntartó által az oktatási intézményekben a 2008/2009.
tanévben indítható osztályok, csoportok számának meghatározására, maximális
létszámtól való eltérés engedélyezésére
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
14.) Elıterjesztés az Óvodai és Általános Iskolai Gazdasági Ellátó Intézmény alapító
okiratának módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
15.) Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által fenntartott oktatási
intézmények alapító okiratainak módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
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16.) Elıterjesztés a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény és a
Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ alapító okiratainak elfogadására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
17.) Beszámoló a II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola által az alapfokú
mővészetoktatás minısítésére vonatkozólag tett intézkedésekrıl
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
18.) Elıterjesztés a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat és a Bocskai István
Általános Iskola által benyújtott emeltszintő nyelvoktatás helyi tantervének
szakértıi véleményezésére beérkezett árajánlatokra
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
19.) Elıterjesztés a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálatnál a 2008/2009-es
tanévtıl a pedagógiai szakszolgálatot érintı változásokra vonatkozóan
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
20.) Elıterjesztés a 217/2008. (VI. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
kiegészítésére
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
21.) Beszámoló a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégium
és a Csiha Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı Iskola fúziójával kapcsolatos
szakértıi közremőködésrıl
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
22.) Elıterjesztés a II. Számú Óvodai Egység kérelméhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
23.) Elıterjesztés az Állami Számvevıszék által Hajdúnánás Város Önkormányzatát
a 2007. évben megilletı normatív hozzájárulás és átengedett személyi
jövedelemadó elszámolásának ellenırzésérıl készített számvevıi jelentés
megtárgyalására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
24.) Elıterjesztés folyószámla hitel-szerzıdés módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
25.) Elıterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat Városmarketing Tervének
elfogadásáról
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
26.) Elıterjesztés a hajdúböszörményi kistérségben Komplex Szabadidısport,
Szeniorsport,
tematikus
Kistérségi
Sporttáborozási
Programok
megvalósításához pályázat benyújtására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
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27.) Elıterjesztés az újházhelyi telekosztáshoz kapcsolódó szempontrendszer
kidolgozására
Elıadó: Kırösiné Bódi Judit ad-hoc bizottság elnöke
28.) Elıterjesztés a hasznosítható önkormányzati tulajdonban lévı forgalomképes
ingatlanok értékesítési feltételeinek meghatározására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
29.) Elıterjesztés a Hajdúnánás, Móricz Zs. u. 4. szám, valamint a HajdúnánásTedej, Rózsa F. u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok további
hasznosításáról
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
30.) Elıterjesztés önkormányzati tulajdonban lévı garázsok további hasznosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
31.) Elıterjesztés a hígtrágya kezelı telep lezárásáról és a felszámolásához
szükséges intézkedésekrıl
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
32.) Elıterjesztés a Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. szám alatti társasház
szennyvízelvezetését szolgáló szennyvízhálózat átépítésével kapcsolatban
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
33.) Elıterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának (4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4. szám) beadványával kapcsolatban
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
34.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Szellemi Mőhely (Hajdúnánás, Jókai u. 32/a szám)
beadványához
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
35.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Állategészségügyi
(Hajdúnánás, Bocskai u. 94. szám) kérelméhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

Kistérségi

Központ

36.) Elıterjesztés a Tedej Zrt. (4085 Hajdúnánás, Fı út 9. szám) kérelméhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
37.) Elıterjesztés a 141/2008. (IV. 24.) Képviselı-testületi Határozat módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
38.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. alapító okiratának
módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
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39.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. alapító okiratának
módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
40.) Elıterjesztés Ádám Antal (4080 Hajdúnánás, Batthyány u. 15. szám alatti lakos)
és Pajkos Ferenc (Hajdúnánás, Tanya 0852/30. hrsz. alatti lakos) kérelméhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
41.) Elıterjesztés a 97/2008. (III. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat
módosítására
Elıadó: Dr. Éles András
42.) Elıterjesztés a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény
igazgatója vezetıi pótlékának kiegészítésére
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
43.) Elıterjesztés határozott idıtartamra, szociális jelleggel bérbe
önkormányzati lakások bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

adott

44.) Elıterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás
szociális jelleggel történı bérbeadására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
45.)

Elıterjesztés minıségi cserére meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás
bérlıkiválasztására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

46.)

Különfélék

47.)

Interpellációk

(A testületi ülésre Kırösiné Bódi Judit képviselını megérkezett, így a képviselıtestület ezt követıen 15 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Dr. Éles András polgármester úr javaslatot kért a jegyzıkönyv hitelesítıjének
személyére.
Szólláth Tibor képviselı úr elıször Szabóné Marth Éva képviselınıt javasolta,
azonban a képviselını jelezte, hogy a jegyzıkönyv várható elkészítésének
idıpontjában nem tartózkodik a városban, ezért a jegyzıkönyv-hitelesítıi feladatok
ellátásával Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megbízását javasolta
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elhangzott javaslat elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint a jegyzıkönyv hitelesítıje Dr. Juhász
Endre alpolgármester úr legyen, 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Dr. Juhász
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Endre) és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Kırösiné Bódi Judit) – külön
határozat hozatala nélkül – elfogadta.

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy az elmúlt hét péntekjén a Helyi
Televízió Kuratóriumának Elnöke, Ozsváth Imre egy levelet juttatott el hozzá a
130/2008. (IV. 24.) számú Képviselı-testületi Határozattal kapcsolatosan. A levél
röviden azt tartalmazza, hogy az alapítók felé a kezdeményezés megtörtént a
Hajdúnánási Helyi Televízió további mőködési struktúrájára és jogi kereteire
vonatkozóan. A Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítvány Kuratóriuma 2008.
május 29-én megtartott ülésén a jelenlévı kuratórium tagjai kinyilvánították azon
szándékukat, hogy készek arra, hogy Hajdúnánás város Önkormányzatával
együttmőködve létrehozzanak egy olyan gazdasági társaságot, amely mőködteti a
helyi televíziót, amennyiben az alapítvány eredeti céljai ezzel nem sérülnek.
(A testületi ülésre Miltner Attila képviselı úr megérkezett, így ezt követıen a
képviselı-testület 16 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
A Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek hangzottak
el:
Tóth Imre képviselı úr észrevételezte, hogy a Ventifilt Légtechnikai Berendezések
Gyára elé, a vasúti átjáróba kihelyezett sebességmérınek az lett a következménye,
hogy a nulla tolerancia bevezetése után tucatjával kapják Hajdúnánás lakói az olyan
jellegő bírságokat, amelyek 30, 40, 60, 90 eFt összegő bírságokról szólnak,
mégpedig nem a vasúti átjáróban történı áthaladás sebessége miatt, hanem azért,
mert a sebességmérı készülék az elıjelzı táblától méri a megközelítési sebességet.
Megkérdezte továbbá, hogy ha az önkormányzatot, illetve a rendırséget nem illeti
meg a beszedett bírság, akkor kit illet a beszedett bírság összege.
Dombi György képviselı úr felvetette, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottság, valamint az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság május
hónapban tartott egy együttes ülést, amelynek során elfogadásra került egy határozat
– amit a képviselı-testület is megerısített –, miszerint a Dr. Csorvási István
képviselı úr által benyújtott interpellációjára adott polgármesteri válasz el nem
fogadása miatt a polgármester úr a képviselı-testület júniusi ülésén fog választ adni.
A Polgármesteri jelentésben erre utaló leírást nem talált.
Boros Miklós képviselı úr elmondta, hogy a polgármester úr írja a Polgármesteri
jelentésben, hogy ellátta az önkormányzat képviseletét egy peres ügyben. Szeretné,
ha a polgármester úr egy pár gondolatot megosztana a peres üggyel kapcsolatosan a
képviselı-testület tagjaival.
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Dr. Éles András polgármester úr az elhangzottakra reagálva az alábbiakat
fogalmazta meg:
- A vasúti átjáró környékére kihelyezett sebességmérı eszközök kihelyezése ismert
számára, bár nem az önkormányzat ügye. Megítélése szerint a rendırségnek az a
dolga, hogy a közlekedés rendjét fenntartsa, aljas dolognak tartja pénzbehajtásra
használni, és aljas dolog a törvényeket átlépve tenni ezt. Az önkormányzatnak a
feladata, és a dolga, hogy ezekre a jelenségekre a város lakóinak a figyelmét
felhívja.
- A Dr. Csorvási István képviselı úr által benyújtott interpellációra adott válaszát
nem kívánja megváltoztatni, ezáltal a leírt nyilatkozatát a továbbiakban is
fenntartja.
- A peres ügyben további bizonyítást rendelt el a bíróság, szeptember 2-án
11,30 órára tőzte ki a tárgyalást. A per tárgya az, hogy egy kerítést valaki kijjebb
tett, mint ahogy ıt megillette volna, és azt kellene neki bizonyítania, hogy
az az állapot 15 éve fennáll.
Szólláth Tibor képviselı úr elmondta, hogy az önkormányzat azt megtehetné, hogy
a fürdı téli bejárata és a Fürdı utca eleje közötti szakaszról leveszi a 20 km-es
korlátozást. A kialakult helyzet nem vet jó fényt a városi fürdıt látogatók – fıleg az
idegenbıl jövık – körében, mert amikor megkapják a bírság fizetésére a felszólítást,
biztosan elgondolkodnak azon, hogy érdemes-e a hajdúnánási gyógyfürdıt
felkeresni.
Dombi György képviselı úr ismételten felvetette, hogy egy érvényes képviselıtestületi határozat van arra vonatkozóan, hogy a polgármester úrnak az
interpellációra adott válaszát a képviselı-testület júniusi ülésére ki kell egészítenie.
Dr. Éles András polgármester úr a felvetésre reagálva elmondta, hogy a
kiegészítését megtette akkor, amikor azt hangsúlyozza, hogy az interpellációra adott
válaszát nem kívánja kiegészíteni.
Szólláth Tibor képviselı úr megjegyezte, hogy véleménye szerint az Ügyrendi és
Igazgatási Bizottság elnökének joga van az általa felvetetteket megfogalmaznia. Ha a
képviselı-testület nem tudja elfogadni mind a hangneménél, mind a tartalmi
hiányosságánál fogva a polgármester úr válaszát, akkor igenis kérheti a kiegészítését,
és a polgármester úrnak kötelessége kielégítı választ adnia a képviselı-testületnek
Balogh Zsigmond képviselı úr a Fürdı utca elıtti témához kapcsolódóan elmondta,
hogy indokolt annak a javaslatnak a megfontolása, amit Szólláth Tibor
képviselıtársa megfogalmazott, és támogatja is annak megvalósítását. İ is úgy látja,
hogy pontosan azon a szakaszon, ahol ki van jelölve a lakó-pihenı övezet, azt nem
indokolja semmi.
Dr. Éles András polgármester úr azt javasolta, hogy a képviselı-testület vegye
tudomásul, hogy 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és
Gazdálkodási Irodája megkeresi a rendırkapitányságot, s amennyiben érdemi,
szakmai kifogás nem merül fel, megvizsgálja a lakó-pihenı övezet helyett egy
sebességkorlátozó tábla kihelyezésének a lehetıségét.
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Az interpellációra adott válasz témakörével kapcsolatosan elmondta, hogy ha a
képviselı-testület nem kap megfelelı választ, akkor tételes kérdést intézhet arra a
pontra, amely számára kérdéses. Azt kérte, hogy a testület tagjai fogalmazzák meg
konkrétan a kérdéseiket, amire konkrét választ fog adni. Általánosságban
megfogalmazott kérdésekre általános választ ad. Várja a konkrét kérdéseket.
Ezt követıen szavazást rendelt el. Elıször az általa megfogalmazott javaslatról kérte
a testület tagjainak a szavazatát, majd a Polgármesteri jelentés I., II., III. fejezetét
tette fel szavazásra.
A képviselı-testület azt a javaslatot, mely szerint a testület vegye tudomásul, hogy
15 napon belül a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda
megkeresi a rendırkapitányságot, s amennyiben érdemi, szakmai kifogás nem merül
fel, megvizsgálja a lakó-pihenı övezet helyett egy sebességkorlátozó tábla
kihelyezésének a lehetıségét, 16 igen szavazattal (egyhangúlag) – külön határozat
hozatala nélkül – elfogadta.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés
- I. fejezetét 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Török István) és 1 képviselı
nem vett részt a szavazásban (Szólláth Tibor) – külön határozat hozatala nélkül –
elfogadta,
- II. fejezetét 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Dr. Juhász Endre) és
1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Szólláth Tibor) – külön határozat
hozatala nélkül – elfogadta,
- III. fejezetét 10 igen, 5 nem szavazattal (Buczkó József, Szabóné Marth Éva,
Tóth Imre, Dombi György, Szólláth Tibor) és 1 tartózkodással (Kállai Sándor)
– külön határozat hozatal nélkül – elfogadta.

Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 2008. évi
pénzügyi elıirányzat módosításokra és ezek alapján az önkormányzat 2008. évi
költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
mind a 6 bizottság (a Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: PB), az Ügyrendi és
Igazgatási Bizottság (a továbbiakban: ÜIB), a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság (a továbbiakban: MOISB), az Egészségügyi és Szociális Bizottság
(a továbbiakban: ESzB), a Mezıgazdasági, Szolgáltatási és Vállalkozási Bizottság
(a továbbiakban: MSzVB), a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság (a továbbiakban: VKIB) megtárgyalta, s mindegyik bizottság elfogadásra
javasolja a képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
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Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a 2008. évi pénzügyi elıirányzat módosításokra és ezek alapján
az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 15.) Önkormányzati
Rendelet módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát 16 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta meg:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
13/2008. (VI. 30.)
Önkormányzati Rendelete
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 15.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény által biztosított jogkörében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 15.)
Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1)

(2)

A képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek és az intézmények, valamint a
kisebbségi önkormányzat együttes 2008. évi költségvetésének
kiadását
3.836.114 eFt
bevételét
3.836.114 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 323.667 eFt mőködési hitelfelvétel mellett az 1/1. sz.
melléklet szerint.
A képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek és az intézmények együttes
2008. évi költségvetését 323.667 eFt mőködési hitelfelvétel mellett
MEP-OEP finanszírozás nélkül
MEP-OEP finanszírozással együtt
bevétel és kiadási fıösszeggel állapítja meg.

(3)

A kiadások fıösszegén belül
- a személyi juttatások elıirányzatát
- a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
- a dologi kiadások elıirányzatát
- a mőködési célú pénzeszköz átadásosok elıirányzatát
- a fejlesztési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát
- a támogatások elıirányzatát
- segélyjellegő támogatások elıirányzatát
- az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzatát
- a felhalmozási célú kiadások elıirányzatát
- felhalmozási célú hitel törlesztés
- a tartalékok fı összegét
- céltartalékok
- általános tartalék

3.698.039 eFt
3.836.114 eFt

1.627.975 eFt
519.250 eFt
799.161 eFt
78.122 eFt
159.943 eFt
26.000 eFt
237.415 eFt
6.453 eFt
164.181 eFt
12.243 eFt
203.751 eFt
19.471 eFt
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- céltartalék intézményvezetık jutalmazására
- céltartalékok oktatási célra
- céltartalék lakásépítési alap miatt

3.200 eFt
46.967 eFt
134.113 eFt

összeggel állapítja meg.”
2. §
R. 1/1., 2/1., 3/1., 3/2. és 4. mellékletei helyébe e rendelet 1/1., 2/1., 3/1., 3/2. és 4. számú
mellékletei lépnek.
3. §
Jelen rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.
Hajdúnánás, 2008. június 30.

Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2008. június 30.

Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló
9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
mind a 6 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta, s
mindegyik bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a képviselı-testület tagjainak a szavazatát
az elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló 9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát
16 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi önkormányzati rendeletet
alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
14//2008. (VII. 07.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló
9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján
az e törvény 79-80. §-aiban, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 108. §-ában foglaltakat is figyelembe véve Hajdúnánás város önkormányzati
vagyonáról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról a következı önkormányzati
rendeletet alkotja:
1. §
Az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004.
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott, többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet
(a továbbiakban: (Ör.) 8. § (9) és (10) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek
azzal, hogy a 8. § (10)-(13) bekezdéseinek számozása (11)-(14)-re módosul:
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„(9)

A (3) és (4) bekezdésektıl eltérıen nem szükséges versenytárgyalást lefolytatni az
önkormányzati tulajdonú ingatlanon kialakított egyszerre legalább tíz építési teleknek,
a feltételek nyilvános meghirdetését követıen, a képviselı-testület által meghatározott
szempontrendszer alapján a vételre jelentkezık közül kiválasztott személyek részére
történı értékesítésekor.

(10) Az önkormányzati vagyonról az (1)-(9) bekezdésekben foglalt hasznosítása, illetve a
(11) bekezdésben foglalt döntés elıtt az erre feljogosított társaság, vagy személy által
értékbecslést kell készíttetni.”
2. §
1-3. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-3. számú mellékletei lépnek.
3. §
E rendelet 2008. július 15. napján lép hatályba.
Hajdúnánás, 2008. június 30.

Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2008. július 7.

Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a pénzbeli és
természetbeni gyermekvédelmi támogatások megállapításának helyi szabályairól
szóló …./2008. (VII. 07.) Önkormányzati Rendelet megalkotására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
mind a 6 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta, s
mindegyik bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a képviselı-testület tagjainak a szavazatát
az elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
megállapításának helyi szabályairól szóló …./2008. (VII. 07.) Önkormányzati
Rendelet megalkotására készült elıterjesztés határozati javaslatát 16 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta meg:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
15/2008. (VII. 07.) Önkormányzati Rendelete
a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások megállapításának helyi
szabályairól szóló Önkormányzati Rendelet megalkotására

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás,
valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. §-a, a 21. §-a és a 131.§-a alapján az alábbi
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: ÖR) alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Hajdúnánás város közigazgatási területén
tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerzıdés másként
nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a
magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal
felnıttre és szüleire,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének idıpontjában az Szmtv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás
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és a három hónapot meghaladó
tartózkodási jogát a Magyar
Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
(2) Az ÖR hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országok
állampolgárainak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó gyermekeire
is.
(3) Az ÖR szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a
Hajdúnánás város területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek
védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági
intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral
járna.1
2. §
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával, megszüntetésével, a
kiegészítı gyermekvédelmi támogatás megállapításával, megszüntetésével és
felülvizsgálatával, az egyszeri pénzbeli támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a
jegyzı gyakorolja, a Gyvt. 19-20/B. §-ai alapján.
3. §
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(1)

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı a gyermek, ha a gyermeket
gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását
veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül.

(2)

Elsısorban azokat a gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli
támogatásban részesíteni, akiknek az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni,
illetve az alkalmanként jelentkezı többletkiadások - különösen a szociális
válsághelyzetben lévı várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek
fogadásának elıkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartásának, illetve a gyermek családba való
visszakerülésének elısegítése, betegség vagy iskoláztatás – miatt anyagi segítségre
szorulnak.2

(3)

Anyagi segítségre szorulónak kell tekinteni azt a családot, amelyben az egy fıre jutó
havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum (a továbbiakban: öny.) 140
%-át nem éri el.

(4)

A rendkívüli támogatás esetenkénti legkisebb összege gyermekenként 1.000,- Ft,
legmagasabb összege pedig 5.000,- Ft lehet.

(5)

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört az
Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban ESzB) gyakorolja.

1

A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. § (1)-(3) bekezdése
alapján.
2
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (2) bekezdésének
szó szerinti átvétele.
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4. §
Természetbeni ellátások
(1)

Az ESzB a 3. § szerinti ellátást természetbeni ellátás formájában tankönyvvásárlás,
tanszervásárlás, egészségügyi szolgáltatásért fizetendı térítési díj, étkezési térítési díj,
gyógyszer kiváltása és egyéb, a gyermek ellátása érdekében történı kifizetés - is
biztosíthatják, különösen az alábbi esetekben:
- védelembe vett gyermeknél, illetve
- abban az esetben, ha a gyermekintézmény jelzése alapján az étkeztetési térítési
díjat a gyermek ellátásáért felelıs személy két egymást követı hónapban nem
fizeti ki.

(2)

Az ESzB a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretének terhére támogatást
nyújthat – szociális rászorultságtól függıen – azoknak a gyermekeknek, akik a
nevelési-oktatási intézmény igazolása alapján az általuk szervezett szakmai
táborokban, vagy egyéb, oktatáshoz kapcsolódó programokban vesznek részt, és
térítési díj fizetésére kötelezettek. Az összeg utalása az intézményhez történik.

(3)

Az ESzB a rendelkezésre álló fedezet ismeretében minden, ingyenes
tankönyvellátásban nem részesülı, nappali tagozaton általános iskolában,
gimnáziumban, szakközépiskolában, szakmunkásképzı iskolában tanuló gyermek
részére egységes összegő tankönyvtámogatást biztosíthat, 1-13., a szakiskolában
tanuló gyermek részére 9-10. évfolyamon.

(4)

Az iskolák által közölt létszám arányában a támogatás - a közlést követı 8 napon belül
- az iskolákhoz kerül átutalásra, melynek felhasználásáról az iskola minden év
szeptember 30-ig elszámol.

(5)

A nem Hajdúnánáson tanulók törvényes képviselıi minden év szeptember 30-ig
benyújtandó egyéni kérelemre, készpénzben kapják meg a támogatást.

(6)

Az ESzB étkezési térítési díj kedvezményt állapíthat meg egy tanévre, a szülı vagy
törvényes képviselı kérelmére, az oktatási-nevelési intézmények nappali tagozatán
tanuló gyermekek részére, a gyermekintézmény javaslata alapján azon családok
részére, akik a teljes díj megfizetésére anyagi és szociális körülményeik miatt nem
képesek.

(7)

A gyermekintézmény javaslata tartalmazza: a fizetendı térítési díj összegét, a javasolt
támogatás mértékét.

(8)

Támogatásban azokat a családokat lehet elsısorban részesíteni, akiknél az egy fıre esı
jövedelem +5 %-kal haladja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság összeghatárát, és a Gyvt. 148. § (5) bekezdésében biztosított
kedvezményekben nem részesülnek.

(9)

A megállapított támogatást a Közgazdasági Iroda Költségvetési Csoportja havonta,
tárgyhó 15. napjáig az intézmények számlájára átutalja.

(10)

A nyilvántartásról, felhasználásáról, változások jelzésérıl az intézmény gondoskodik.

(11)

A Hajdúnánás és Hajdúnánás - Tedej városrész vonatkozásában, az óvodás és az
általános iskolás korú gyermekek az intézmények javaslata alapján, - szociális
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helyzetüktıl függetlenül - a bejárás
megtérítésére jogosultak.

biztosítása érdekében buszbérletük árának

(12)

Az intézmények a tanév kezdetekor szeptember 30-ig, ill. a második félévi
jogosultságot január 31-ig megküldött javaslataikban közlik a gyermek nevét, születési
idejét, osztályát (csoportját), szülı, gondviselı nevét és címét, valamint a bérlet egy
havi költségét.

(13)

A bérlet árának szülı vagy gondviselı kezeihez történı kifizetésére a tanév két
félévében, október és február hónapban kerül sor, a szorgalmi idıszakot figyelembe
véve.

(14)

A jogosultságról a polgármester dönt.
5. §
Eljárási és hatásköri szabályok

(1)

Az ÖR-ben szabályozott támogatások megállapítását nevelési-oktatási intézmény,
gyámhatóság, továbbá más, családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve
természetes személy, vagy a gyermek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi
szervezet kezdeményezheti. A kérelmet formanyomtatványon, a mellékletek
csatolásával a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájához kell benyújtani.

(2)

A benyújtott jövedelem nyilatkozatban és igazolásban szereplı adatok valódiságát a
támogatás megállapításával kapcsolatos eljárás során szükség esetén a Polgármesteri
Hivatal ügyintézıje környezettanulmány (helyzetértékelés) készítésével ellenırzi.
Vizsgálható továbbá, hogy a kérelmezı számlákkal igazolt kiadásai meghaladják-e
az általa bevallott nettó összjövedelmet. Abban az esetben, amennyiben
meghaladják, az igazolásban, illetve a nyilatkozatban szereplı adatok valótlansága
miatt a kérelem elutasítható.

(3)

A támogatást igénylı, illetıleg a támogatásban részesülı tőrni köteles a
környezettanulmány készítését, a támogatás biztosítása feltételeinek ellenırzését,
abban együtt kell mőködnie.

(4) A kiegészítı gyermekvédelmi támogatás feltételeit a hatáskör gyakorlója évente
egyszer, szükség esetén kétszer ellenırzi.
(5) Környezettanulmány végzésére, továbbá a pénzbeli támogatás megjelölt célra fordítása
érdekében közremőködésre felkérhetı a gyermekjóléti szolgálat munkatársa.
(6) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vevıt az ellátást megállapítónak
köteleznie kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a
pénzegyenérték megfizetésére.
(7) A hatáskör gyakorlója a megtérítést méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti,
különösen abban az esetben, ha a családban az egy fıre esı jövedelem a mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj 80 %-át nem éri el, vagy ha a családban tartós beteg van.
(8) A gyermekvédelmi támogatások iránti kérelmek elbírálásánál a jövedelem számításnál
irányadó idıszak a havonta rendszeresen mérhetı jövedelemnél három hónap, egyéb
jövedelmeknél pedig egy év.
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(9) Az ÖR 2-3 §-aiban foglalt támogatások kifizetése a 4. § (2)-(3) és (6) bekezdése
kivételével – az ügyfél kérésének megfelelıen – történhet házipénztárból,
postautalványon, vagy lakossági folyószámlára való utalással. A rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás kifizetésére a megállapítást követı 8. napon kerül sor.
(10) Az ESzB indokolt, rendkívüli méltánylást érdemlı esetben (betegség, váratlan kiadás, a
megélhetést veszélyeztetı kár) az ÖR 3. § (2) bekezdés tekintetében kérelmezı javára, a
jogosultsági összeghatár tekintetében az öny. 200 %-áig eltérhet.
(11) A polgármester és az ESzB önkormányzati jogkörében hozott hatósági határozata elleni
fellebbezést a képviselı-testület bírálja el.
6. §
Nyilvántartott adatok köre
A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások elbírálásával kapcsolatos
ügyekben az érintett állampolgároknak a személyes adataira vonatkozó adatszolgáltatási
kötelezettség körében:
- nyilatkozniuk kell személyi adataikról (név, lakcím, születési hely, idı, anyja neve,
családi állapota), állampolgárságukról,
- az általuk eltartott kiskorú gyermekek, illetve fiatal felnıttek személyi adatairól,
- ha jövedelemigazolással nem rendelkezik, jövedelmi viszonyairól,
- hozzá kell járulniuk, hogy a polgármesteri hivatal gyermekvédelmi támogatásokkal
foglalkozó ügyintézıje személyi adataikat a személyi adat és lakcím nyilvántartótól
megkérhesse, s azt jogosultságuk megállapítása céljából kezelje,
- és az adatok valódiságát ellenırizhesse.
7. §
Hatályba léptetı és záró rendelkezések
(1)

E rendelet 2008. július 15-én lép hatályba.

(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a rendszeres és rendkívüli
gyermekvédelmi támogatások megállapításának szabályairól szóló 19/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet és az azt módosító 23/2005. (II. 25.) és az 5/2006. (II. 20.)
Önkormányzati Rendeletek.

(3)

E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.

Hajdúnánás, 2008. június 30.

Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2008. július 7.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a távhıszolgáltatási
díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló, többször módosított 17/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
mind a 6 bizottság megtárgyalta, az ÜIB és MOISB elfogadta, a PB és VKIB
javaslatot fogalmazott meg, míg az ESzB és MSzVB nem foglalt állást.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a PB és a VKIB elnökei ismertették a bizottságok
javaslatait, amelyek a jegyzıkönyv mellékletét képezik.
Az elıterjesztéssel kapcsolatosan az alábbi javaslatok, kérdések, észrevételek,
hozzászólások hangzottak el:
Török István képviselı úr, mint a HÉPSZOLG Kft. Felügyelı Bizottságának
elnöke rövid tájékoztatást adott a FEB ülésen a témával kapcsolatban született
döntésrıl, mely szerint a távhıszolgáltatást biztosító kazánok közül 2 kazán
kicserélése szükséges, aminek költsége 60 millió Ft, és amivel 10 %-os
energiacsökkenés érhetı el. A másik megoldás az lehet, hogy az egyik kazán az
amortizációs költség terhére kerülne kicserélésre, míg a másik kazán beszerzését a
HÉPSZOLG Kft. saját költségvetésének terhére oldaná meg.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a FEB azt a javaslatot fogalmazta
meg, hogy az önkormányzat a költségvetésébıl a távhıszolgáltatás díját támogassa
meg.
Szólláth Tibor képviselı úr észrevételezte, hogy a HÉPSZOLG Kft. ügyvezetı
igazgatója 15 %-os díjemelést javasol, és gyakorlatilag vagy 13 %-os, vagy 10 %-os
emelést javasol a testület, annak függvényében, hogy az önkormányzat vállalja-e
mind a két égıfejnek a kicserélését, vagy csak az egyiket vállalja. A távfőtéses
lakásban élı városlakók arról nem tehetnek, hogy a meglévı rendszer egy teljesen
elavult rendszer, s az elmúlt idıszakban nagyon kevés költség fordult vissza például
arra, hogy az energia-hatékonyság szempontjából valamilyen módon lehessen ezen a
helyzeten javítani. Az önkormányzat intézményeinek nagyobb része is a
távhıszolgáltatási rendszerbe van bekapcsolva.
Boros Miklós képviselı úr megkérdezte a HÉPSZOLG Kft. ügyvezetı
igazgatójától, hogy a távhı díja átlagosan mennyi %-kal emelkedik.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szintén a Kft. ügyvezetı igazgatójától
kérdezte, hogy az energiaköltség az ágazat gazdasági helyzetében hány %-ot
képvisel. Kérdése továbbá, hogy állnak-e rendelkezésre féléves adatok, illetve
hogyan látja most az igazgató úr, hogy pillanatnyilag milyen az ágazatnak a
gazdaságossága. Kérdését az indokolja, hogy a testületnek mennyire sürgıs a döntés
meghozatala, vagy pedig lehetne-e várni a kormány kompenzációs döntésére, és
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ismert lesz a kormány szándéka.

visszatérhetne erre a témára, ha már

Dr. Kiss József képviselı úr kérdésként fogalmazta meg az ügyvezetı igazgató úr
felé, hogy a Kft. tudna-e a közeljövıben a témával kapcsolatosan egy
költségkalkulációt az önkormányzat részére készíteni.
Dr. Éles András polgármester úr a kérdéseit a Kft. ügyvezetı igazgatója felé az
alábbiakra vonatkozóan fogalmazta meg:
- Jelentett-e önkormányzati intézkedésként valamifajta költséghatékonyságot a
gázmotor beszerelése. Ha igen, akkor legyen szíves azt a Pénzügyi Bizottság
elnökének is elmondani.
- Az egycsöves rendszert átalakítása mibe kerülne, és utána mennyivel csökkenne a
hıszolgáltatás díja.
Szoboszlai Zoltán, a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. ügyvezetı igazgatója
a megfogalmazott kérdésekre az alábbi válaszokat adta:
- 2008. évben összességében 22,7 %-os gázáremelés következett be. Az ı általa
letett 15,5 %-os emelési javaslat, súlyozott átlagban csak az energiára vonatkozik,
ami a gáz- és villamos áram díjából áll.
- Ez az energiatétel 68 %-a az energia, 32 %-a az alapdíj. Nagyobb városokban ez
az arány 45-55 % között van. Amikor a pályázatát a Kft. ügyvezetı igazgatói
állására benyújtotta, akkor vállalta, hogy minimum a 40-60 %-os arányt el kell
érni.
- A Kft-nek féléves eredménye még nincsen, azonban elızetes számítások szerint a
gáz és villamos áram emelkedések miatt a cégnek a többletköltsége 6-6,5 mFt-ot
jelent.
- A meglévı kazánok 30 évesek, az égıfejek elavultak, nagyon rosszul
vezérelhetıek. Egy kazán égıfejének cseréje kb. 6 millió Ft-ba kerülne. Az
égıfejek cseréjével nem csak a távhıszolgáltatásba bekapcsolt lakásokban
élıknek, hanem az önkormányzat intézményeiben is megtakarítás várható.
- A gázmotor program beindulása óta nagyon megszigorodtak a feltételek, ami azt
jelenti, hogy az elıállított hı és az elıállított villamos energia közti arány 68 %os aránnyal indult, ami most 75 %. Ha nem éri el a gázmotor hatékonysága ezt a
75 %-ot, akkor a szolgáltató KW-onként 2,70 Ft-ot kap, ami hatalmas veszteséget
jelent. Várható, hogy július, augusztus és szeptember hónapokban a motor állni
fog, mert akkora veszteség van rajta.
- Az egycsöves rendszerek nagyon rosszul szabályozhatók, ezért célszerő lenne a
kétcsöves rendszerre áttérni.
A Hunyadi u. 2-4. és a Köztársaság tér 7. sz. alatti lakótömbök távfőtési
rendszerének szétválasztása most van folyamatban, aminek során az
egyszabályozós rendszer megszüntetésre kerül.
Tóth Imre képviselı úr kifejtette, hogy az önkormányzatok kényszerhelyzetben
vannak a kormány által véghezvitt áremelések következtében.
Szólláth Tibor képviselı úr észrevételezte, hogy a távhıszolgáltatás technológiai
fejlesztése mindenképpen indokolt, amit már évekkel ezelıtt meg kellett volna
oldani. Ugyanez a helyzet az ivóvíz rendszerénél is, nagyon kevés az a
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visszaforgatott eszköz, ami arra szolgál, hogy a rendszer korszerősítésére és
karbantartására legyen forrás.
Azt javasolta, hogy a korábbi 15,5 %-os emelés helyett 13 %-os díjemelést fogadjon
el a képviselı-testület. Az ÁFA csökkenés miatt a lakosságnak elméletileg nem fog
emelkedni a távhıszolgáltatási díjtétele. Másrészrıl van egy minimálisan 10 %-os
csökkenés az energiafelhasználás oldaláról. Az egyik égıfejnek a kicserélését a
HÉPSZOLG Kft. az ez évi megtakarításból be tudja vállalni, valamint az ez évi
amortizációs költség befizetésébıl a másik égıfejnek a kicserélése is megtörténhet.
Kállai Sándor képviselı úr hozzászólásában kifejtette, hogy egyetért a
távhıszolgáltatási technológia korszerősítésével, azzal viszont nem tud azonosulni,
hogy az önkormányzat bevállalja a távhıszolgáltatás díjának emelésének
többletköltségeit, ami a kertes házban élı városlakókra nézve irritáló és igazságtalan
lenne.
Boros Miklós képviselı úr elmondta, hogy emlékezete szerint a képviselı-testület a
májusi ülésén tárgyalta a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. elmúlt évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót, amikor több képviselı megjegyezte, hogy éves
szinten 26 millió forint nyereséggel zárt a Kft. A bizottsági ülésen az egyik bizottsági
tag részérıl elhangzott, hogy a tavalyi évben veszteséges volt a Kft.
távhıszolgáltatási szakfeladata. Ez a megállapítás nem valós, mert majdnem 9 millió
Ft nyereséggel zárta a Kft. a 2007-es évet a távhıszolgáltatás tekintetében.
Azt javasolta, hogy a Kft. Felügyelı Bizottsága dolgoztasson ki egy olyan javaslatot,
hogy az említett nyereségnek egy részét fordítsák a távhıszolgáltatás technológiai
fejlesztésének megvalósítására, és ne az önkormányzattól kelljen erre pénzt kérni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a napirend kapcsán az alábbiakat fogalmazta
meg:
- A távhıszolgáltatás az egy önkormányzati feladat, még ha áttételesen keresztül is,
hiszen az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı Kft. mőködteti, tehát az
önkormányzatnak a feladata, hogy ennek a szolgáltatásnak a színvonalát
fenntartsa, illetve a lakosság számára elérhetıvé tegye.
- A technológiai fejlesztést rendkívül fontosnak tartja, ezért még a szezon kezdete
elıtt meg kellene valósulnia. Ettıl a beruházástól 10 millió Ft-os szezononkénti
megtakarítás várható, ami rövid idı alatt megtérülne.
Számára úgy tőnik, hogy az önkormányzat fizeti mindkét égıfej cseréjét, az
egyiket a be nem fizetett amortizációból, a másikat közvetlenül.
- Ké rdésként fogalmazta meg, hogy tudja-e azt a Kft. kezelni, hogy ha az
önkormányzat egyrészrıl zöld utat ad a technológiai fejlesztésnek, ugyanakkor
jelen testületi ülésen nem határoz meg távhıdíj emelést, megvárja a kormányzat
döntését, és csak ezt követıen, amikor már a számok ismertté válnak, akkor tér
vissza az emelés kérdésére.
Dr. Éles András polgármester úr hozzászólásában kifejtette, hogy nem azzal van
baj, hogy a város lakosságát az önkormányzat szembeállítja, hanem az arányokat
felborítja. Azzal van baj, hogy a képviselı-testület által újonnan kinevezett
intézményvezetıinek nagy része egyetlen egy kasszát ismer, az pedig az
önkormányzaté. Példaként említette, hogy az elmúlt évben az egyik intézményvezetı
9 millió forintot vett fel az önkormányzat asztaláról, mert nem tudta, hogy hogyan
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kell
gazdálkodnia,
illetve
hogy gazdálkodnia kell. Számára döbbenet,
hogy a képviselı-testület nem látja át, hogy miközben a saját maga kasszáját üríti, az
intézményeitıl nem kéri számon a gazdálkodást, hanem az intézményeit
megtámogatja további pénzekkel. Elıreláthatóan szeptember hónapban a mővelıdési
központ igazgatója és a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetıje
fog támogatáskéréssel a képviselı-testülethez fordulni.
Török István képviselı úr elmondta, hogy a polgármester úr „hegyi beszédét”
hallgatva, a polgármester úr elfelejti azt a múltat, hogy a szóban forgó gázmotorokat
már ezelıtt 2-3 évvel ezelıtt ki lehetett volna cserélni, de az akkori képviselı-testület
nem foglalkozott vele. A szennyvíztisztítónál évente több millió forintot veszített a
lakosság, mert nem történt meg a felújítás, amit annak idején a kivitelezı nem jó
minıségben csinált meg.
Boros Miklós képviselı úr felvetésére elmondta, hogy való igaz, hogy az elmúlt
évben eredményes volt a Kft. távhıszolgáltatási szakfeladata, de az ügyvezetı
igazgató úr azért kért csak 15,5 %-os díjemelést, mert az elmúlt évi nyereség
tartalmat ez évben kívánja felhasználni. Ezt a megoldást nem tartja jó dolognak, de a
lakosság terheinek csökkentése érdekében el tudja fogadni.
Figyelemmel kell lenni arra, hogy ha nem történik meg a távhıszolgáltatás díjának
emelése, akkor a HÉPSZOLG Kft. 2008. évi gazdálkodása veszteséges lesz.
Megemlítette az ERFOREX Kft. 13 millió Ft-os tartozását, amiért nem ez a
döntéshozó testület a felelıs, hanem az elızı.
Végül kérte a képviselı-testület tagjait, hogy döntsék el, mit akarnak: azt akarják-e,
hogy a saját cége veszteséges legyen, vagy a díjemelés elfogadásával próbáljon meg
a cég normálisan gazdálkodni.
Balogh Zsigmond képviselı úr elmondta, hogy az önkormányzatnak arra
figyelemmel kell lennie, hogy a Hajdúnánás város lakosságának összérdekeit
képviselje, és ezen belül kell azokat az arányokat megtalálni és támogatni a
képviselı-testületnek, amely jelen esetben a távhıdíjjal kapcsolatos. A maga részérıl
teljes mértékben tud azonosulni Dr. Juhász Endre alpolgármester úr javaslatával,
azaz ı most nem javasol díjemelést, a fejlesztéseket viszont teljes mértékben
támogatja.
Szólláth Tibor képviselı úr elmondta, hogy kardinális kérdésnek tartja, hogy a
szóban forgó fejlesztések megvalósulása milyen forrásból fog megtörténni.
Megígérte, hogy 10 millió Ft-os nagyságrendben ki fogja mutatni, hogy hol voltak
azok a csúszások, ahol elfolytak a pénzek. Az ERFOREX Kft. esetét említve, a
HÉPSZOLG Kft-n kívül több helyi vállalkozónak is tartozik a cég, akik a
problémáikkal még a számlák kiegyenlítése elıtt megkeresték a polgármester urat,
aki nem tett semmit az ügy érdekében, a cég megkapta a pénzét az önkormányzattól.
Dr. Éles András polgármester úr – félbeszakítva Szólláth Tibor képviselı úr
hozzászólását – figyelmeztette a képviselı urat, hogy a hozzászólását a napirenddel
kapcsolatosan mondja el. Ismételten figyelmeztette a képviselı urat, hogy mint a
többségi frakció vezetıje a Szervezeti és Mőködési Szabályzatot nem tartja be, mivel
a hozzászólását nem a napirend tárgyában fogalmazza meg.
Ezt követıen szünetet rendelt el.
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(Dr. Éles András polgármester úr kiment a testületi ülésrıl)
Szólláth Tibor képviselı úr megkérdezte a jegyzınıtıl, hogy jelen helyzetben
folytatható-e a képviselı-testületi ülés.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzını a kérdésre azt válaszolta, hogy az
önkormányzati törvény szerint a képviselı-testület ülését a polgármester vezeti, és ha
a polgármester úr azt mondta, hogy szünetet rendel el, akkor a képviselı-testület
szünetet tart.
(Szünet után folytatódott az 5.) napirendi pont elıterjesztésének tárgyalása.)
Szólláth Tibor képviselı úr az alábbiakat fogalmazta meg:
A polgármester úr által említett intézményvezetı gazdálkodásával összefüggı
megjegyzésével kapcsolatban azt tudja elmondani, hogy az intézmény megtervezett
egy költségvetést, amit a hivatal áttervezett, jelentısen visszavette a költségeket, és
kiderült, hogy az intézmény már félévkor elköltötte a hivatal egész évre betervezett
energia költségét, ennek következtében a második félévben az energia költségek
tekintetében fizetésképtelenné vált, és ezért fordult támogatásért az
önkormányzathoz.
Azt javasolta, hogy ne az amortizációs költség terhére történjen a 2 kazán égıfejének
cseréje, hanem a lakásalapból kerüljön megfinanszírozásra.
Dr. Éles András polgármester úr jelezte, hogy abban a pillanatban, amikor a
képviselı-testület olyan döntést hoz, hogy a lakásalapba elkülönített pénzösszegbıl
akarja a 2 kazán égıfeje cseréjének költségét fedezni, vétóval fog élni, mert a
lakásalapból nem lehet a szóban forgó célra támogatást nyújtani.
Oláh Miklós alpolgármester úr a napirenddel kapcsolatban az alábbiakat
fogalmazta meg:
Az önkormányzatnak, mint ármegállapító hatóságnak a választói érdekeit kell
képviselnie, ugyanakkor mint a kérelmet benyújtó cégnek egyszemélyes tulajdonosa,
ezért a Kft-nek az érdekeit is képviselnie kell. A képviselı-testületnek az a dolga,
hogy a rendelkezésére álló adatok alapján döntést hozzon, amit bizalmi elv alapján
tud megtenni. Azt javasolta, hogy a 2 kazán égıfejének cseréjét az elızı évi
eredményébıl, illetve a mostani emelésbıl eredı eredményébıl a HÉPSZOLG Kft.
végezze el. A távhıdíj emelés mértékét 13 %-ban el tudja fogadni.
Dr. Kis József képviselı úr hozzászólása elején visszautasította polgármester úr
részérıl azt a név nélkül, de mégis felcímkézett intézményvezetı felé tett derogáló
megjegyzését, amelyre a frakcióvezetı úr reagálni próbált. Azt javasolta, hogy ezt a
témát egy sajtótájékoztató keretében meg kell vitatni.
A maga részérıl az elıterjesztésben szereplı 15 %-os áremelést tudná javasolni,
amiben benne foglaltatna az égıfejeknek a rekonstrukciója. Ha pedig a képviselıtestület mégis a 13 %-os emelést fogja javasolni, akkor pedig az igazgató úr felé, a
Felügyelı Bizottságon keresztül szigorúan kéri a tételek pontos elszámolását.
Amennyiben nem lesz elegendı a 13 %-os áremelés a távhıszolgáltatási ágazat
egyensúlyának megtartásához, valamint az égıfejeknek a felújításához, akkor az
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égıfejek terhére kívánja azt elérni, hogy
bomolhasson meg.

az egyensúly az ágazat nyereségében ne

Török István képviselı úr – mint a FEB elnöke – elmondta, hogy a
hozzászólásokból az tőnik ki számára, hogy a képviselı-testület tagjai kezdenek
közeledni a valós tényekhez. Az Oláh Miklós alpolgármester úr azon okfejtését,
miszerint a beruházás ne az amortizáció terhére történjen, hanem a HÉPSZOLG Kftnek a terhére, részben el tudja fogadni.
Kırösiné Bódi Judit képviselını ügyrendi javaslatként fogalmazta meg, hogy az
elıterjesztés tárgyában a vita kerüljön lezárásra, a frakcióvezetık összefoglalója után
pedig a képviselı-testület szavazzon az elıterjesztésrıl, illetve a javaslatokról.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát az elhangzott ügyrendi javaslat elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület azt az ügyrendi javaslatot, mely szerint az elıterjesztés
tárgyában a vita kerüljön lezárásra, a frakcióvezetık összefoglalója után a képviselık
szavazzanak az elıterjesztésrıl, illetve a javaslatokról, 15 igen szavazattal és
1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Boros Miklós) – külön határozat hozatala
nélkül – elfogadta.
Szólláth Tibor képviselı úr – mint a jobboldali frakció vezetıje – elmondta, hogy a
hozzászólásokból az körvonalazódik, hogy történjen meg a 2 kazán égıfejének
felújítása, illetve 13 %-os távhıdíjemelés legyen. Az egyik égıfej cseréjének
költsége a 13 %-os emelésbıl legyen finanszírozva, míg a másik égıfej cseréjének
költségét úgy kellene csinálni, hogy ebben a félévben annyival kevesebbet fizessen a
Kft. az amortizáció terhére, év végén pedig kerüljön megnézésre, hogy az a
megtakarítás, ami év végéig realizálódik, az mennyi részére volt elég a két
fejlesztésnek, és amennyire elég volt, azzal csökkentve fizessék vissza az
amortizációs költséget.
Kırösiné Bódi Judit képviselını – mint a baloldali frakció vezetıje – elmondta,
hogy a frakciónak az a véleménye, hogy a két fejlesztést meg kell valósítani a
nyereség terhére, és amortizációról most nem kell beszélni. A 15 %-os
távhıdíjemelést nem tudja a frakció elfogadni, helyette 13 %-os emelés elfogadását
javasolja.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen ismertette a szavazás menetét, mely
szerint elıször a módosító javaslatokról kéri a testület szavazatát, majd az eredeti
határozati javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.
Dombi György képviselı úr – mint az ÜIB elnöke – azt javasolta, hogy külön
kellene választani a távhıdíjemelési javaslatokat, valamint a fejlesztés
megvalósítására vonatkozó javaslatokat.
Kırösiné Bódi Judit képviselını elmondta, hogy egyetértve az ÜIB elnöke által
tett javaslattal, a távhıdíjemelés mértékét 10 %-ban javasolja meghatározni.
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László Sándor képviselı úr elmondta, hogy a képviselı-testületnek két díjemelésrıl
kell szavaznia, az egyik a távhıdíj, a másik az alapdíj.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen szavazást rendelt el. Elıször az
alapdíj emelésrıl, majd a hıdíjra vonatkozóan a 10 %-os, a 13 %-os, majd a
15 %-os emelésrıl kéri a testület szavazatát, végül a fejlesztésekkel kapcsolatosan
elhangzott javaslatot teszi fel szavazásra.
A képviselı-testület a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról
szóló, többször módosított 17/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására
készült elıterjesztéssel kapcsolatosan azt a javaslatot, miszerint
- az alapdíj 4,49 %-kal kerüljön megemelésre, 16 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta,
- a hıdíjra vonatkozóan 10 %-os emelés történjen, 7 igen (Dr. Éles András, Oláh
Miklós, Kırösiné Bódi Judit, Boros Miklós, Balogh Zsigmond, László Sándor,
Miltner Attila), 1 nem szavazattal (Dr. Kis József) és 8 tartózkodással nem
fogadta el,
- a hıdíjra vonatkozóan 13 %-os díjemelés történjen, 10 igen, 1 nem szavazattal
(Boros Miklós) és 5 tartózkodással (Dr. Éles András, Kırösiné Bódi Judit,
Balogh Zsigmond, László Sándor, Miltner Attila) elfogadta,
- a hıdíjra vonatkozóan az eredeti javaslatban megfogalmazott 15 %-os emelés
történjen, 2 igen (Dr. Kiss József, Kállai Sándor), 8 nem szavazattal és
6 tartózkodással (László Sándor, Miltner Attila, Buczkó József, Szabóné Marth
Éva, Dombi György, Szólláth Tibor) nem fogadta el,
- a fejlesztés tekintetében most nem dönt a támogatásról, azonban szorgalmazza
annak végrehajtását, 8 igen, 1 nem szavazattal (Dr. Juhász Endre) és
7 tartózkodással (Török István, Dr. Kiss József, Buczkó József, Szabóné Marth
Éva, Tóth Imre, Dombi György, Szólláth Tibor) nem fogadta el,
- lemond a 6 millió forintos amortizációs bevételrıl, és ennek terhére az egyik
kazán égıfejének cseréjét támogatja, és kéri a HÉPSZOLG Kft-t, hogy a másik
kazán égıfejének cseréjét a saját költségvetése terhére hajtsa végre, 9 igen, 2 nem
szavazattal (Oláh Miklós, Kırösiné Bódi Judit) és 5 tartózkodással (Dr. Éles
András, Boros Miklós, Balogh Zsigmond, László Sándor, Miltner Attila)
elfogadta,
- a HÉPSZOLG Kft. az elızı évi eredményébıl, valamint az idei év terhére a saját
költségvetésébıl oldja meg, 4 igen (Dr. Éles András, Oláh Miklós, László
Sándor, Dr. Kiss József), 1 nem szavazattal (Dr. Juhász Endre), 10 tartózkodással
és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Kırösiné Bódi Judit) nem fogadta el.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen a rendelet elfogadásáról
összességében – figyelemmel a közbeesı szavazások eredményeire is – kérte a
testület tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról
szóló, többször módosított 17/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására
készült rendeletet összességében – figyelemmel a közbeesı szavazások eredményeire
is – 10 igen szavazattal, 5 tartózkodással (Oláh Miklós, Balogh Zsigmond, Boros
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Miklós, László Sándor, Miltner Attila) és 1 képviselı nem vett részt a
szavazásban (Kırösiné Bódi Judit) elfogadta.
A lefolytatott szavazások eredményeképpen a képviselı-testület az alábbi
önkormányzati rendeletet alkotta meg és képviselı-testületi határozatot hozta:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
16/2008. (VII. 07.) Önkormányzati Rendelete

a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló, többször
módosított 17/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. törvény mellékletében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi
önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló, többször módosított
17/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §
E rendelet 2008. július 15. napján lép hatályba.

Hajdúnánás, 2008. június 30.
Melléklet
a 16/2008. (VII. 07.) Önkormányzati Rendelethez

MEGNEVEZÉS

MÉRTÉKEGYSÉG

DÍJAK

LAKOSSÁGI
FOGYASZTÓK
LAKÁS
Alapdíj
- főtés
- melegvíz
Melegvíz hıdíj
Főtés hıdíj

Ft/KW /év
Ft/lm3 /év
Ft/GJ
Ft/GJ

7.731,60
40,20
3.640,90
3.640,90

KÖZÖS HELYISÉG
Alapdíj
Főtés hıdíj 60 %

Ft/KW /év
Ft/GJ

7.731,60
3.640,90
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EGYÉB FOGYASZTÓK
Alapdíj
- főtés
- melegvíz
Melegvíz hıdíj
Főtés hıdíj

Ft/KW/év
Ft/lm3 /év
Ft/GJ
Ft/GJ

7.731,60
40,20
3.640,90
3.640,90

Ft/KW /év
Ft/GJ

7.731,60
3.640,90

GARÁZS
Alapdíj
Főtés hıdíj 50 %

Fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Hajdúnánás, 2008. június 30.

Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2008. július 7.

219/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
távhıszolgáltatás amortizációs bevételét a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató
Kft. (Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) az egyik kazán égıfejének cseréjére
használja fel.
Felkéri a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-t, hogy a szolgáltatást
biztosító másik kazán égıfejének cseréjét a Kft. saját költségvetésének
terhére oldja meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a HÉPSZOLG Kft.
ügyvezetı igazgatójának értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 15.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

(A testületi ülésrıl Dr. Juhász Endre alpolgármester úr kiment, így a képviselıtestület ezt követıen 15 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
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Kırösiné Bódi Judit képviselını ügyrendi javaslatként fogalmazta meg, hogy a
képviselı-testület a rendeletek tárgyalása után - a vendégekre való tekintettel - a
személyeket érintı napirendeket vegye elıre.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen az elhangzott ügyrendi javaslatról
kérte a testület tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület azt az ügyrendi javaslatot, mely szerint a rendeletek tárgyalása
után – a vendégekre való tekintettel – a személyeket érintı napirendeket vegye elıre,
12 igen szavazattal és 3 képviselı nem vett részt a szavazásban (Dr. Éles András,
Miltner Attila, Török István) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.
Dr. Éles András polgármester úr azt kérte Kırösiné Bódi Judit képviselınıtıl,
hogy ismertesse azoknak az elıterjesztéseknek a sorszámát, amelyeket a rendeletek
megtárgyalása után javasol elırevenni.
Kırösiné Bódi Judit képviselını azt javasolta, hogy a képviselı-testület a
rendeletek után a meghívóban szereplı 9.), 10.), 11.) és 12.) napirendek
elıterjesztéseit tárgyalja meg.
Szólláth Tibor képviselı úr megemlítette, hogy a 13.), 14.), 15.), 16.), 17.), 18.) és
19.) napirendi pontokhoz is vannak meghívottak, ezért az említett napirendeket is
célszerő elırevenni.
(A testületi ülésre Dr. Juhász Endre alpolgármester úr visszaérkezett, így a
képviselı-testület ezt követıen 16 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Kırösiné Bódi Judit képviselını megismételte a javaslatát, mely szerint a
képviselı-testület a rendeletek után a meghívóban szereplı 9.), 10.), 11.) és 12.)
napirendek elıterjesztéseit tárgyalja meg.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát az elhangzott javaslat tárgyában, mely szerint
- 7.) napirendként a meghívóban szereplı 9.) napirendet,
- 8.) napirendként a meghívóban szereplı 10.) napirendet,
- 9.) napirendként a meghívóban szereplı 11.) napirendet,
- 10.) napirendként a meghívóban szereplı 12.) napirendet
tárgyalja meg a képviselı-testület.
A képviselı-testület a napirendek tárgyalási sorrendjére tett javaslatokat 13 igen
szavazattal és 3 képviselı nem vett részt a szavazásban (Dr. Éles András, Dr. Juhász
Endre, Dr. Kiss József) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.
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HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a fizetı parkolás
rendjérıl szóló 1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
mind a 6 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta, az ÜIB,
a MOSB, az ESzB elfogadásra javasolja, a PB módosítással, a VKIB javaslattal
javasolja elfogadásra, míg az MSzVB nem foglalt állást, illetve külön javaslatot
fogalmazott meg.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a VKIB, az MSzVB és PB elnökei ismertették a
bizottságok javaslatait, amelyek a jegyzıkönyv mellékletét képezik.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban az alábbi észrevételek, hozzászólások hangzottak el:
László Sándor képviselı úr hozzászólásában kifejtette, hogy a saját, illetve a
gépkocsival közlekedık véleménye szerint a parkolási díj bevezetése nem érte el a
hozzáfőzött reményeket, ezért nem támogatja az elıterjesztett módosítást, sıt
megfontolásra javasolja a képviselı-testületnek a parkolási díj beszedésének
megszüntetését. Megemlítette, hogy míg a város központjában az önkormányzat
parkolási díjat szed, addig a fürdı környékén parkírozó személygépkocsik esetében
nem teszi azt meg.
Szólláth Tibor képviselı úr elmondta, hogy a parkolási díj bevezetését nem a
pénzbeszedés motiválta, hanem az, hogy káosz volt a Kossuth utcán, nem lehetett
megközelíteni sem a postát, sem az orvosi rendelıt. A HÉPSZOLG Kft. ügyvezetı
igazgatója elmondta, hogy annyi bevétele van a parkoló rendszernek, hogy fenntartja
azt a rendszert, ami mőködteti. Azt kérte az ügyvezetı igazgató úrtól, hogy a parkoló
ırök kicsit toleránsabbak legyenek, és 5-5 perc türelmi idıt adjanak a parkolójegy
megvásárlása idejére, illetve az idı lejárta utáni idıre.
Tóth Imre képviselı úr hozzászólásában arról szólt, hogy a Kossuth utcában a
bevezetett parkolási díj fizetési rendszer elérte a célját, mert sokkal kultúráltabb a
közlekedés, illetve a parkolás.
Török István képviselı úr elmondta, hogy egyetért László Sándor képviselıtársával
abban, hogy a lakosság nem fogadta el a parkolási díj bevezetését. Személyes
tapasztalataként megemlítette, hogy a parkoló ırök a már említett türelmi idıt nem
tartják be.
Kállai Sándor képviselı úr elmondta, hogy véleménye szerint helyes döntés volt a
képviselı-testület részérıl, amikor a Kossuth utcán a parkolást fizetıssé tette.
Lehetségesnek tartja a fürdı elıtti területre is parkolóórák beállítását, bár azon a
területen a parkolás nem okoz problémát. Jelezte, hogy a képviselı-testület a parkoló
díj bevezetésével nem nyereség-orientált döntést hozott.
Szólláth Tibor képviselı úr ügyrendi javaslatként fogalmazta meg, hogy a
polgármester úr a vitát zárja le és rendeljen el szavazást.
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Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elhangzott ügyrendi javaslat elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület azt az ügyrendi javaslatot, mely szerint a polgármester úr a vitát
zárja le és rendeljen el szavazást, 11 igen, 3 nem szavazattal (Dr. Éles András, Oláh
Miklós, Kırösiné Bódi Judit) és 2 tartózkodással (Miltner Attila, Török István)
– külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen az elıterjesztés határozati
javaslatáról kérte a testület tagjainak a szavazatát, kiegészítve azzal, hogy
nyomatékosítja a 7.000 Ft-os díjra vonatkozó javaslatot.
A képviselı-testület a fizetı parkolás rendjérıl szóló 1/2008. (I. 28.) Önkormányzati
Rendelet módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát – kiegészítve azzal,
hogy nyomatékosítja a 7.000 Ft-os díjra vonatkozó javaslatot – 11 igen, 3 nem
szavazattal (Dr. Éles András, Kırösiné Bódi Judit, László Sándor) és
2 tartózkodással (Oláh Miklós, Boros Miklós) elfogadta és a következı
önkormányzati rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
17/2008. (VII. 07.) Önkormányzati Rendelete
a fizetı parkolás rendjérıl szóló
1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló
1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A fizetı parkolás rendjérıl szóló 1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2. számú melléklete 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. Pótdíjak
A Rendelet 13. § (2) bekezdésében leírt esetekben a jogosulatlan parkolás után - annak
észlelésekor - és azt követıen minden megkezdett óránként a pótdíj 2.000,- Ft. Ha a
pótdíjat 8 napon túl fizetik be, úgy a meghatározott pótdíj kétszeresét – de minimum
7.000,- Ft-ot – kell megfizetni.
A fentiek szerint a pótdíj kétszeresét köteles fizetni az is, aki a mozgáskorlátozottak
részére fenntartott fizetı várakozó helyeket engedély nélkül veszi igénybe,
amennyiben az így megállapított pótdíjat 8 napon túl fizetik be, úgy annak kétszeresét
– de minimum 7.000,- Ft-ot – kell megfizetni.”
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2. §
E rendelet 2008. július 15. napján lép hatályba.
Hajdúnánás, 2008. június 30.

Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2008. július 7.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a háziorvosi
ügyeleti ellátás helyzetérıl
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy a tájékoztató jóval
elıbb elkészült, azonban aktualitását az adta volna, hogy az ügyeleti ellátás során
történt szakmai hibavétés okán az ÁNTSZ fıorvosa is meghallgattasson.
Elmondta továbbá, hogy a tájékoztatót az ESzB megtárgyalta, és elfogadásra
javasolja a képviselı-testületnek.
(A bizottság javaslata a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
(A testületi ülésrıl Balogh Zsigmond képviselı úr kiment, így a képviselı-testület ezt
követıen 15 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát a
tájékoztató határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a háziorvosi ügyeleti ellátás helyzetérıl készült tájékoztató
határozati javaslatát 15 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

220/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a
háziorvosi ügyelet ellátásáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul veszi.
Felelıs: Határidı: Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a védınıi
szolgálat és az iskola egészségügy munkájáról
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy a beszámolót mind
a 6 bizottság megtárgyalta, 5 bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek,
míg a PB levette napirendjérıl.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
A beszámolóval kapcsolatban az alábbi észrevételek hangzottak el:
Kırösiné Bódi Judit képviselını megköszönte a védınık munkáját, és egyben
ösztönözné ıket arra, hogy az újságokban és médiákban minél több olyan nyilatkozat
és hasznos tanács hangozzék el, amivel a kisgyermekes szülık a gyermekeik
gondozásához, neveléséhez kapnának segítséget.
Dr. Kiss József képviselı úr is megköszönte a védınık munkájáról szóló
beszámolót, ami sok érdekes és hasznos információkat tartalmaz. Megrettentette a
beszámolóból az 1-6 év közötti veszélyeztetett gyermekek létszáma. Végül azt
kívánta, hogy a védınık továbbra is lelkiismeretesen és hivatástudattal végezzék a
munkájukat.
Szabóné Marth Éva képviselını hozzászólásában
megköszönte a városban tevékenykedı védınık munkáját.

szintén

elismerte

és

(A testületi ülésre Balogh Zsigmond képviselı úr visszaérkezett, így a képviselıtestület ezt követıen 16 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Dr. Éles András polgármester úr hozzászólásában a védınık által végzett
lelkiismeretes munkáról szólt, ami nem könnyő feladat. Köszönetét fejezte ki a
védınıknek az általuk végzett munkájukért, és azoknak is gratulált, akik
továbbfejlıdnek és nem csak a klasszikus védınıi munkát, hanem akár
családterápiát is végeznek.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy a szakmai program
összeállítása során, ami a rendelıintézet felújításával kapcsolatban került
létrehozásra, hangsúlyozottan és nagymértékben támaszkodni kíván a védınıi
szolgálat mőködésére, mind a prevenciós programok, mind a felnıtt oktatás
tekintetében. Mihelyt a beruházás megvalósul, akkor a védınıi szolgálat is kilép a
város színe elé, és különbözı programokban való részvétellel módja lesz a város
lakosságának megismerni ennek a szolgálatnak a mőködését közelebbrıl is.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát a beszámoló határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a védınıi szolgálat és az iskola egészségügy munkájáról készült
beszámoló határozati javaslatát 16 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
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221/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a
védınıi szolgálat és az iskola-egészségügy munkájáról szóló beszámolót és
azt tudomásul veszi.
Felelıs: Határidı: Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Mezei
İrszolgálat megalakulásáról
Elıadó: Dombi György tanácsnok
A beszámolóval kapcsolatban az ÜIB és az MSzVB elnökei ismertették a
bizottságok javaslatait, amelyek a jegyzıkönyv mellékletét képezik.
A beszámolóval kapcsolatosan az alábbi észrevételek hangzottak el:
Dombi György képviselı úr, mint a beszámolót készítı tanácsnok az MSzVB
javaslatára reagálva elmondta, hogy a Hajdúnánási Újság fıszerkesztıjének átadta
azt a térképet, amely mutatja, hogy mely területet melyik mezıır ırzi. Az újság
fıszerkesztıje arra hivatkozással nem jelentette meg a térképet az újságban, hogy a
térkép majdnem egy egész oldalt igénybe venne, amire nincs hely az újságban.
Egyébként a mezei ırszolgálat irodájában - amely a Hajdúnánás, Kisfaludy u.
15. szám alatt található – a térképek ki vannak téve, amelynek segítségével be lehet
azonosítani, hogy mely területet ki ırzi.
Dr. Éles András polgármester úr észrevételként fogalmazta meg, a hajdúnánási
önkormányzat pénzébıl megjelenı Hajdúnánási Újságban – a fıszerkesztı szerint –
nincs egy oldalnyi hely a térkép megjelentetéséhez.
Dr. Kiss József képviselı úr ügyrendi javaslatként fogalmazta meg, hogy a
polgármester úr rendeljen el szavazást.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elhangzott ügyrendi javaslat elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint a Mezei İrszolgálat megalakulásáról
készült beszámolóval kapcsolatosan a polgármester úr rendeljen el szavazást, 11 igen
szavazattal, 4 tartózkodással (Oláh Miklós, Boros Miklós, Balogh Zsigmond, Miltner
Attila) és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Dr. Éles András)
– külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.
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Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elhangzott javaslat elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület azt a javaslatot, mely szerint a mezei ırszolgálat mőködési
területét bemutató térkép kerüljön megjelentetésére a Hajdúnánási Újságban és a
város honlapján, 13 igen szavazattal és 3 képviselı nem vett részt a szavazásban
(Dr. Éles András, Balogh Zsigmond, László Sándor) elfogadta.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen a beszámoló határozati javaslatának
elfogadásáról kérte a testület szavazatát, kiegészítve az elıbbiekben elfogadott
javaslattal.
A képviselı-testület a Mezei İrszolgálat megalakulásáról készült beszámoló
határozati javaslatát – kiegészítve azzal, hogy a térképet meg kell jelentetni a
Hajdúnánási Újságban és a város honlapján – 15 igen és 1 nem szavazattal (Dr. Éles
András) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

222/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Mezei İrszolgálat
megalakulásáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja.
A képviselı-testület szükségesnek tartja a mezei ırszolgálat mőködési
területét bemutató térkép megjelentetését a Hajdúnánási Újságban és a
városi honlapon.
Felkéri a polgármestert, hogy a térkép fentiek szerinti megjelentésérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 20.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánási
Óvoda magasabb vezetıi álláshelyének betöltésére kiírt pályázatra beérkezett
pályázatok elbírálására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte a Hajdúnánási Óvoda magasabb
vezetıi álláshelyének betöltésére kiírt pályázatra beérkezett pályázatok készítıitıl,
hogy hozzájárulnak-e a pályázatuk nyilvános ülésen történı megtárgyalásához.
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Mindhárom pályázó szóban nyilatkozott, hogy hozzájárul a nyilvános ülés
tartásához.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a VKIB, az ÜIB, a PB, az ESzB, az MSzVB
elnökei, valamint a MOISB elnökhelyettese ismertették a bizottságok javaslatait,
amelyek a jegyzıkönyv mellékletét képezik.
Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte a pályázóktól, hogy kívánják-e a
pályázatukat – a bizottsági döntések ismeretében – kiegészíteni.
Gyöngyösi Mária pályázó elmondta, hogy a pályázatát nem kívánja kiegészíteni, de
azért fontosnak tartja a szavazások lefolytatása során azt a szakmai eredményt
megemlíteni, amelyet a pedagógus társadalom irányába megtett, illetve azt a
szakértıi véleményt, amely megfogalmazta, hogy támogatni tudja - pályázata alapján
- a vezetıi megbízását. Elgondolkodtatónak tartja a bizottságok javaslatait, és
kérdésként fogalmazódik meg benne, hogy miért nem kapott a szakmához, a
vezetésre vonatkozó kérdéseket, véleményeket, vagy esetleg kritikát is.
Kovácsné Bata Éva pályázó elmondta, hogy a beadott pályázatában megpróbálta a
realitásokat figyelembe venni, és a már meglévı értékekre, hagyományokra
megépítve egy olyan jövıképet felvázolni a hajdúnánási óvodák életébe, amelyet
mind a szülık, mind a munkavállalók elfogadhatónak tartottak, ami a szavazások
eredményeiben is megmutatkozott, illetve a szakértı által leírt vélemény is ezt
támasztotta alá. Nagyon fontosnak tartja, hogy zökkenımentesen jöjjön létre az
integráció, aminek során fı gondolatként a tolarenciát, a nyugalmat és a türelmet
említi. Szeretné az óvodák jelenlegi pedagógiai gyakorlatát erısíteni, a kisebb
óvodáknak a sokszínőségét megırizni. Jó lenne, ha a Fülemüle Óvoda és a 2. számú
óvoda betervezett elhelyezése – mind a pedagógusok, mind a gyermek és a szülık
érdekében – megvalósítást nyerne. Megbízása esetén szeretné a pályázati tervben
megfogalmazott elképzelések, feladatok mellett a testületet együttgondolkodással
erısíteni.
Vargáné Fehér Erzsébet pályázó megköszönte a képviselı-testületnek azt a
munkát, amit az I. Számú Óvodai Egység mőködéséhez biztosított, illetve a
háromszor öt éves vezetıi munkája alatt biztosított. Az elmúlt 15 éves vezetıi ciklus
bizonyos mértékben bizonyította azoknak az idıszakoknak az eredményeit és az
értékeit, amelyek számukra rendkívül fontosak voltak, és amelyek mind a fenntartó,
mind a szülık, mind pedig a gyerekek, illetve az alkalmazottak megelégedésére
szolgáltak. Amikor a pályázatát benyújtotta, akkor az a szakmai elkötelezettség volt
számára a meghatározó, amelyet attól kezdve, hogy ezt a pályát választotta, mindig
folyamatosan végigkísérte. Nem csak az I. Számú Óvodai Egység munkáját követte
figyelemmel, hanem a város egész óvodapedagógiai munkájának a folyamatát. Bízik
abban, hogy a képviselı-testület a Hajdúnánási Óvoda óvodavezetıi állásának
betöltésével kapcsolatosan bölcs döntést fog hozni, ami rendkívül fontos mind az
óvodapedagógusok, mind a szülık, a gyerekek és mind a fenntartó számára.
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Balogh Zsigmond képviselı úr elmondta, hogy az a kérése a pályázók
felé, hogy a vezetıi stratégiai alapvetı elemekkel kapcsolatosan néhány gondolatot
fogalmazzanak meg.
Oláh Miklós alpolgármester úr elmondta, hogy Kovácsné Bata Éva pályázótól
szeretné megkérdezni, hogy melyik óvodában és mikortól látja bevezethetınek a
félnapos óvodai rendszert, illetve gazdaságilag is fenntartható-e az a mőködés.
Kırösiné Bódi Judit képviselını mindhárom pályázóhoz kérdésként fogalmazta
meg, hogy mit tudnak annak érdekében tenni, hogy minden óvoda aránylag
egységesen tudjon a jövıben fejlıdni. Kovácsné Bata Éva pályázótól megkérdezte,
hogy a Fülemüle Óvodában a hátrányos megkülönböztetést hogyan szeretné
megoldani. Kérdése továbbá, hogy az óvodák integrációját hogyan tudja a leendı
vezetı megvalósítani.
László Sándor képviselı úr elmondta, hogy Kovácsné Bata Éva pályázótól szeretné
megkérdezni, hogy az intézmény gazdálkodására, a költségvetés megtervezésére,
illetve a racionális gazdálkodásra felkészültnek érzi-e magát. Kérdését azért tette fel,
mert a szakértıi véleményben megfogalmazásra került, hogy a pályázónak az
intézmény gazdálkodására vonatkozó leírása kissé elnagyolt.
Dr. Éles András polgármester úr Gyöngyösi Mária pályázó felé kérdésként
fogalmazta meg, hogy végignézve a különbözı intézmények szavazásának
eredményeit, feltőnı számára a Fülemüle Óvoda „ellenállása”, és meglepı ebben az
összefüggésben egy másik kinyilatkozás,- ez az ellenállás mivel magyarázható.
Kovácsné Bata Éva pályázótól megkérdezte, hogy hogyan viselkedett és milyen
álláspontot képviselt akkor, amikor felvetıdött, hogy a Perczel utcai óvoda költözzön
át a 6. számú Általános Iskolába. Kérdése továbbá a pályázóhoz, hogy lehet-e arra
számítani, hogy lekörözi a két óvodai egységvezetıt és jobb lesz az óvoda, vagy
egyéni ambícióinak köszönhetı a pályázata.
Mellékesen megjegyezte, hogy a helyi televíziót felhatalmazza arra, hogy a
januárban letett borítékot felbontsa a szavazás után, amely egy leendı
intézményvezetı nevét tartalmazza.
Vargáné Fehér Erzsébet pályázó az elhangzott kérdésekre az alábbi válaszokat
adta:
- Korábban is a minıség elkötelezettje volt, melybıl megválasztása esetén se
kívánna leadni.
- A hatékonyság és az eredményesség fontos mozzanat. Elsıként a dokumentációs
rendszernek az átdolgozását kell megoldani, a vezetésnek az együttmőködését és
a pályázatokra való odafigyelést is fontosnak tartja. Sajnálatos, hogy a jövıben a
Hajdúnánási Óvoda létrehozásával megszőnik az a korábbi rendszer, hogy az
óvodai egységek külön nyújthattak be pályázatot.
- Rendkívül hangsúlyosnak tartja a családokkal való együttmőködést, a jövıben
még fokozottabb figyelmet kíván erre szánni.
Kovácsné Bata Éva pályázó a megfogalmazott kérdésekre az alábbi válaszokat
adta:
- A félnapos óvodai elképzelés az egy alternatíva. A közoktatási törvény
értelmében a halmozottan hátrányos helyzető gyerekeket 2008. szeptemberétıl
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integrálni kell az intézményekbe, illetve 2010-tıl a hároméves korú
gyerekek felvételét törvények szabályozzák. Ezért elıfordulhat, hogy átmenetileg
megnövekedik a gyerekcsoportoknak a létszáma, ugyanakkor ez nem lesz tartós,
mert a demográfia mutatók viszont mutatják azt, hogy 30-40 gyerekkel kevesebb
fog megjelenni a rendszerbe. Ezért egy rövid intervallum lesz, amikor lehet, hogy
szükséges lesz a félnapos óvodai elképzelésben gondolkodni. Mivel a
költséghatékonyság szempontjából a munkarend-átszervezés volna a
legszerencsésebb ebben az esetben.
Mivel a Hajdúnánási Óvoda egy intézmény lesz, ezért egy pályázati anyag
benyújtására lesz lehetıség, ami valóban nem szerencsés. Egy olyan team csapat
létrehozásában gondolkodik, amely folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati
lehetıségeket.
A Napsugár Óvodában és a tedeji Hétszínvirág Óvodában magasabb arányban
vannak hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzető gyerekek. Az ık
esetükben egy deszegregációs program kidolgozását tervezné, amivel pályázati
úton ezek az óvodák pályázati pénzekhez juthatnának.
A felálló vezetéssel komolyan le kell ülni, és egy prioritási sorrendet felállítani,
hogy melyik óvodában milyen ütemezésben tudják azt az összeget
leghatékonyabban felhasználni, ami majd a rendelkezésükre fog állni.
A költséghatékony gazdálkodásnál az udvari játékok folyamatos cseréjét, a dologi
kiadásoknak a tervszerő megtervezését, az eszközjegyzék áttekintését fontosnak
tartja. Fontosnak tartja továbbá a meglévı alapítványoknak a mőködését.
Megköszönte a szülıknek, a helyi vállalkozóknak a támogatását, amivel nagyban
hozzájárultak, hogy az óvodák bútorzatban, játékokban és egyéb dolgokban
fejlıdhettek. A támogatásokra a jövıben is szeretnének számítani.
Tanulmányai során tanult gazdálkodást. Bár olyan rálátással nem rendelkezhet,
mint a pályázatot benyújtó társai, mivel ezek a dokumentumok nem publikusak.
Megbízása esetén támaszkodni fog a gazdasági szakemberek munkájára, illetve a
jelenlegi óvodai egységvezetık munkájára is nagyon számít.
A 2. számú óvoda korábbi áthelyezésével kapcsolatosan akkor egy közösségnek
az érdekeit képviselte, mint közalkalmazotti tanács tag az óvoda
munkavállalóinak az egységes véleményét ismertette a képviselı-testületi ülésen.
Akkor az az álláspont alakult ki, hogy szerencsésebb, ha az óvoda marad a
Perczel utcai épületben és ott végzi a továbbiakban a tevékenységét. Az azóta
eltelt idı alatt rengeteg változás következett be, változtak a körülmények,
változtak a fenntartói keretpénzek és nagyon sok minden változott. Amikor most
a kartársai megkeresték, hogy mit szólna az átköltözéshez, egyértelmően azt
mondta, hogy nagyon pozitív fejlemény lenne a számukra, hiszen egy olyan
körülmény közé tudnának kerülni, ami hosszabb távra a gyerekeknek az
elhelyezését megoldhatóvá tenné, és sokkal magasabb komfortfokozatú épületbe
kerülnének a gyerekek.
Nagyra értékeli a két óvodai egység egységvezetıinek a munkáját, mert
hihetetlen jó eredményeket értek el a mőködésük során. A tanulmányait és az
eddig végzett munkáját abban a reményben végezte, hogy óvodai
egységvezetıként a hajdúnánási óvodáskorú gyerekeknek, a szülıknek és a
munkavállalóknak a megelégedésére tudja kifejteni a tevékenységét. İt a
hivatástudat és a szakmai ambíciók vezérlik továbbra is.
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Gyöngyösi Mária pályázó a feltett kérdésekre az alábbiakban válaszolt:
- Büszkeséggel és örömmel töltötte el akkor, amikor az önkormányzati
minıségirányítási programok után a képviselı-testület által tárgyalásra kerültek
az iskolák, óvodák minıségi programjai, és az ahhoz értı kollégák és a fenntartó
részérıl is megfogalmazódott, hogy mindkét óvodai egységben milyen jó szinten
van elkészítve, milyen jó szinten mőködik és milyen jó szinten tudják biztosítani
a gyermekek fejlesztése érdekében, a szülık, a pedagóguskollégái elégedettségére
is.
- Legfontosabbnak tartja, hogy a vezetésben méltóan és hitelesen képviselje a
Hajdúnánási Óvodát, ahol a szakmai érvekkel, a törvényi vonatkozások pontos
ismeretével, az elsajátított gazdasági ismereteivel és vezetıi múltjával hitelesen
meg tudná tenni. Ezt támasztja alá az a törvényességi vizsgálat is, amely igen
pozitívan értékelte az elmúlt vezetıi ciklusban tett vezetıi munkájukat, az legyen
szakmai, fejlesztési, mőködtetési, vagy gazdálkodási dolog is.
- Nagyon fontos számára - amit a pályázatában is megfogalmazott és most is
megerısít - a vezetıi munkamegosztás, a helyettes és tagóvoda vezetık bevonása
a vezetés munkájába, feladatokkal való megbízása. Fontos a szakmai
munkaközösségek bevonása, a munkájukról történı beszámoltatás, valamint az
információáramlás. Fontos továbbá, hogy a jelentések, a különbözı kimutatások
határidıre és hiba nélkül elkészüljenek.
- A pályázatában a stratégiai céljainál leírta, hogy a vezetıi döntés meghozatala
elıtt nagyon fontos a széleskörő tájékozódás, amit vélemény-összegyőjtés
elızzön meg. Az egyszemélyi vezetıi döntést vállalni kell. Sajnálattal kell
tudomásul vennie, hogy van olyan pályázótársa, aki pályázatában még le is írja,
hogy nem szerencsés az egyszemélyi döntés felvállalása.
- A Hajdúnánási Óvoda létrehozásával sajnos a pályázatoknál hátrány éri az
óvodákat, mivel egy alapító okirattal egy pályázat nyújtható be. A jövıben még
inkább rangsorolni kell az óvodák között a fejlesztések, a beszerzések
megvalósulását.
- Komoly és fontos feladat az integráció levezénylése, amit hitelesen és nagyon jól
lehet megoldani csak a munkatársak – elsısorban az óvodapedagógusok –
bevonásával történhet.
- Számára is dilemma, hogy a II. Számú Óvodai Egység egyik óvodája a szavazás
során úgy gondolta, hogy egy emberként utasítják el a vezetıjüket, indoklás
nélkül. Az említett óvoda tagóvoda vezetıjével voltak közöttük szakmai és
pedagógiai nézetkülönbségek. Voltak olyan programok az óvodában, hogy ı,
mint óvodai egységvezetı nem kapott meghívást, illetve tájékoztatást, ezáltal
nem tudta jelenlétével képviselni az óvodát. Ez a tagóvoda vezetı nem vállalta fel
az irányítása alá tartozó pedagógusok jutalmazásánál a pedagógusok értékelését,
míg a másik két tagóvoda vezetı megtette azt.
Dr. Kiss József képviselı úr elmondta, hogy szeretné megköszönni mind a három
pályázónak az eddigi munkáját és a pályázat megírását. Megítélése szerint
mindhárom pályázó szakmailag alkalmas lenne az összevont óvodai intézménynek a
vezetésére. A vezetıi megbízásnak számtalan szempontja lehet, és nem csak a
szakmaiságot kell figyelembe venni, hanem más egyebet is. Azt kérte a pályázóktól,
hogy a képviselı-testület részérıl bármilyen döntés is szülessen, emberségüket
tartsák meg, és ahogy eddig éltek hivatásuknak, a jövıben is azt tegyék. Végül
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megjegyezte, hogy a II. Számú Óvodai Egységben nem tartotta sportszerőnek
azt, hogy a szülık nyílt szavazáson vettek részt, mert az bizonyos szemszögbıl van
akit erısít, van akit háttérbe sorol az ıszinte megnyilatkozás vonatkozásában.
Szabóné Marth Éva képviselını az alábbi véleményeket fogalmazta meg:
- Felhívta a figyelmet a nyilvános pályázat jogszerőségére, lehetıségére.
- A korábbi megbízási gyakorlat, ami 10 éves „bebetonozott” vezetıi megbízást
jelentett egy generációnak a lehetıségét vette el az a képviselı-testület, hogy
egyáltalán pályázatot nyújtsanak be.
- Öröm számukra, hogy 3 olyan szakmai pályázatot kapott a képviselı-testület,
amit nem kapott korábban bármilyen vezetıi pályáztatásról is volt szó. Jelen
esetben három szakmailag alkalmas vezetıi pályázatot ismerhetett meg a
képviselı-testület, amelyet a szakértıi vélemény is alátámaszt.
- Hangsúlyozta, hogy az összevont óvodai egység nem ugyanaz, mint két
szakfeladatnál a közgyőjtemény és a közmővelıdés.
- A szakértı véleményébıl két dolgot emel ki: az egyik pályázatnál azt írja a
szakértı, hogy nagyon erıteljesen megjelennek a szakmai és tartalmi munkában
az asszinkronok, a másik pályázatból a közös pedagógiai hangsúlyokat emeli ki.
- A lefolytatott szavazások eredményének tekintetében 2 pályázó támogatottsága
látható. Kiemelhetı, hogy a Kovácsné Bata Éva pályázóra mindkét óvodai
egységben leadott szülıi támogatottság aránya közel 50 %-ot mutat.
Balogh Zsigmond képviselı úr a napirenddel kapcsolatban az alábbi észrevételeket
fogalmazta meg:
- Ráirányította a képviselı-testület tagjainak a figyelmét arra, ami az elıterjesztés
2. oldalán lévı, az I. és II. Számú Óvodai Egység számadatai összességében
mutatnak. Nagyon fontos a szakma véleménye, amelyet azok az
óvodapedagógusok és azok az óvodai dolgozók jelentik, akik a pályázatokra
véleményt mondtak.
- Köszönetét fejezte ki mindkét óvodai egység vezetıjének az eddig végzett
hatékony és eredményes munkájukért. Megköszönte mindhárom pályázónak
azokat a válaszokat, amelyeket az általa megfogalmazott kérésre adtak. A
válaszokból kitőnt, hogy felelısségteljesen és komolyan gondolják mindazt, amit
a pályázataikban leírtak, illetve amit szóban elmondtak.
- A bizottsági álláspontok alapján nem feltétlenül a szakma teljességének a
szempontjai kerültek figyelembe vételre, hiszen Dr. Kiss József képviselı úr
megfogalmazta, hogy nem csak a szakma számít itt. Kérdése: vajon mi számít
még?
Boros Miklós képviselı úr elmondta, hogy mindhárom pályázó olyan pályázatot tett
le a képviselı-testület asztalára, ami alkalmassá teszi ıket a Hajdúnánási Óvoda
vezetıi állásának betöltésére. A Hajdúnánási Óvoda létrejöttével egy olyan új óvodai
egység jön létre, amelyiknél az elmúlt évek vezetıi tapasztalatát, illetve munkáját
nem lehet figyelmen kívül hagyni, ezért a pályázatok érdemi vizsgálata mellett ezt is
– hangsúlyosan – figyelembe kellene venni.
Török István képviselı úr elmondta, hogy a maga részérıl – ismeretei és az
elhangzottak alapján – úgy ítéli meg, hogy mindhárom pályázó alkalmas a vezetıi
állás betöltésére, ezért mindhárom pályázót támogatja. Egyet viszont nem akar, hogy
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az óvodákban patt-helyzet alakuljon ki. Végül felvetette, hogy jó lett volna, ha
ebben a kérdésben a 2 frakcióvezetı és a polgármester úr között egyeztetés, illetve
megállapodás született volna.
Dr. Éles András polgármester úr hozzászólásában kifejtette, hogy az eddigi
intézményvezetıi választások ıt arról gyızték meg, hogy a költségvetéshez nem
értı, illetve azt nem ismerı, és a költségvetéssel hányaveti módon foglalkozó
intézményvezetıket választott a képviselı-testület, aminek eredményeként az nem
csak a képviselı-testület felelıssége. Meggyızıdése, hogy legalább 100 millió Ft-tal
több lesz az önkormányzat hiánya attól, mint amit a képviselı-testület a 2008. évi
költségvetésébe betervezett.
Az egyik pályázó, aki korábban a Perczel utcai óvoda meghatározó személyisége
volt, 8 évvel ezelıtt azt mondta, hogy nincs arra semmi szükség, hogy a rossz
állapotban lévı óvodából egy jobb állapotban lévı helyre költözzenek, akkor most ne
tekintse magát igazlátónak, és hogy most már mindenki támogatja ezt az elképzelést,
most már ı is támogatja, ami a pályázatánál egy kedvezı vélemény lehet. Egy
vezetıt az minısít, ha van elırelátása, ha van tartása. Névszerinti szavazás tartását
javasolja.
Kırösiné Bódi Judit képviselını elmondta, hogy Török István képviselı úrnak
szeretné elmondani, hogy ebben a témában volt frakcióegyeztetés.
Szólláth Tibor képviselı úr hozzászólásában határozottan visszautasította azt az
árnyalást és abba az irányba való elvitelét ennek az ügynek, hogy itt politikai döntés
fog születni. Nem tartja helyesnek és jónak, ha a város elsı számú embere hadjáratot
indít és háborút kezd a város intézményvezetıi ellen.
Dr. Kiss József képviselı úr ügyrendi javaslata, hogy a polgármester úr zárja le a
vitát és rendeljen el szavazást.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen az elhangzott ügyrendi javaslatról
kérte a testület tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület azt az ügyrendi javaslatot, mely szerint a polgármester úr zárja
le a vitát és a napirend tárgyában rendeljen el szavazást, 11 igen, 1 nem szavazattal
(Oláh Miklós) és 4 tartózkodással (Boros Miklós, Balogh Zsigmond, László Sándor,
Miltner Attila) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.
Dr. Éles András polgármester úr ezután a névszerinti szavazás tartására vonatkozó
javaslat elfogadásáról kérte a testület tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület azt a javaslatot, mely szerint az elıterjesztés tárgyában
névszerinti szavazás tartásával kíván dönteni, 9 igen szavazattal, 6 tartózkodással
(Oláh Miklós, Dr. Juhász Endre, Boros Miklós, Török István, Dr. Kiss József, Dombi
György) és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Kırösiné Bódi Judit) – külön
határozat hozatala nélkül – elfogadta.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a két frakciónak a napirenddel kapcsolatos
összefoglalóját.
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Kırösiné Bódi Judit képviselını – mint a baloldali frakció vezetıje – elmondta,
hogy a baloldali frakció Gyöngyösi Mária pályázót fogja támogatni, mivel az ı
szakmai tapasztalata és tudása alapján érzi a frakció, hogy az összevont óvodai
egységeket megfelelı színvonalon, hatékonyan és eredményesen tudná mőködtetni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr – mint a jobboldali frakció képviselıje –
megköszönte a két egységvezetı eddigi munkáját. Azt látni kell, hogy most három
pályázó van, és egy új idıszak kezdıdik augusztus 1-vel, amikor az óvodák
összevonásával a Hajdúnánási Óvoda létrejön. Különösen megköszönte a
pályázóknak azt az egybehangzó nyilatkozatukat, amelyben azt fejezték ki, hogy
megbízásuk esetén a másik két pályázó munkájára számítanak, illetve ha nem
nyernek, akkor is jó kartársként a hajdúnánási óvodaügyben fognak tovább dolgozni.
A jobboldali frakció Kovácsné Bata Éva pályázó megbízását támogatja, ezt teszi
azért is, mert könnyebben tud egy kívülrıl jött ember a két korábbi egységbıl egy
egységes óvodát létrehozni.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen ismertette a szavazás menetét, majd
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Óvoda magasabb vezetıi álláshelyének
betöltésére kiírt pályázatra beérkezett pályázatok elbírálására készült elıterjesztéssel
kapcsolatban azt a javaslatot, miszerint a Hajdúnánási Óvoda magasabb vezetıje
-

Gyöngyösi Mária pályázó legyen,
Oláh Miklós alpolgármester úr: igen, Kırösiné Bódi Judit képviselını: igen,
Boros Miklós képviselı úr: igen, Balogh Zsigmond képviselı úr: igen, László
Sándor képviselı úr: igen, Miltner Attila képviselı úr: igen, Török István
képviselı úr: igen, Dr. Kiss József képviselı úr: tartózkodom, Kállai Sándor:
tartózkodom, Buczkó József: tartózkodom, Szabóné Marth Éva: tartózkodom,
Tóth Imre képviselı úr: tartózkodom, Dombi György képviselı úr:
tartózkodom, Szólláth Tibor képviselı úr: tartózkodom, Dr. Juhász Endre
alpolgármester úr: tartózkodom, Dr. Éles András polgármester úr: igen
(8 igen szavazat és 8 tartózkodás)

-

Kovácsné Bata Éva pályázó legyen,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr: igen, Szólláth Tibor képviselı úr: igen,
Dombi György képviselı úr: igen, Tóth Imre képviselı úr: igen, Szabóné
Marth Éva képviselını: igen, Buczkó József képviselı úr: igen, Kállai
Sándor képviselı úr: igen, Dr. Kiss József képviselı úr: igen, Török István
képviselı úr: igen, Miltner Attila képviselı úr: tartózkodom, László Sándor
képviselı úr: tartózkodom, Balogh Zsigmond képviselı úr: tartózkodom,
Boros Miklós képviselı úr: tartózkodom, Kırösiné Bódi Judit képviselını:
tartózkodom, Oláh Miklós alpolgármester úr: tartózkodom, Dr. Éles András
polgármester úr: nem
(9 igen, 1 nem szavazat és 6 tartózkodás)
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-

Vargáné Fehér Erzsébet pályázó legyen,
Oláh Miklós alpolgármester úr: tartózkodom, Kırösiné Bódi Judit
képviselını: tartózkodom, Boros Miklós képviselı úr: tartózkodom, Balogh
Zsigmond képviselı úr: igen, László Sándor képviselı úr: igen, Miltner
Attila képviselı úr: tartózkodom, Török István képviselı úr: igen, Dr. Kiss
József képviselı úr: igen, Kállai Sándor: igen, Buczkó József: tartózkodom,
Szabóné Marth Éva: tartózkodom, Tóth Imre képviselı úr: tartózkodom,
Dombi György képviselı úr: tartózkodom, Szólláth Tibor képviselı úr:
tartózkodom, Dr. Juhász Endre alpolgármester úr: tartózkodom, Dr. Éles
András polgármester úr: igen
(6 igen szavazat és 10 tartózkodás)

Dr. Éles András polgármester úr a lefolytatott szavazások eredményeire
figyelemmel megállapította, hogy a Hajdúnánási Óvoda magasabb vezetıi
álláshelyének betöltésére a képviselı-testület 9 igen, 1 nem szavazattal és
6 tartózkodás mellett Kovácsné Bata Éva pályázót választotta meg, 2008. augusztus
1-tıl 2013. július 31–ig terjedı idıszakra.
Nevezett javadalmazására vonatkozóan:

Kjt. szerinti garantált illetmény:
További szakképesítés, szakképzettség
elismerése:
Garantált illetmény összesen:
Összesen kerekítve:
Vezetıi pótlék (250 %)
Mindösszesen:

169.228,- Ft
8.461,- Ft
177.689,- Ft
177.700,- Ft
50.000,- Ft
227.700,- Ft

Gratulált a megválasztott óvodavezetınek. Akiket viszont a képviselı-testület nem
választott meg, azokkal nem a sajnálatát akarja megosztani. Lehet, hogy a városban
az elkövetkezendı idıben azoknak az embereknek nem szabad pályázni, akik a
korábbi képviselı-testület bizalmát élvezték. Azt kívánta Hajdúnánásnak, hogy soha
többé ne forduljon elı, hogy egy vezetıgarnitúra folyamatosan lecserélje azokat a
vezetıket, akik jól dolgoztak.
Gyöngyösi Mária pályázó megköszönte a munkáját elismerıknek a támogatásukat.
Szeretné megfogalmazni azt, hogy úgy érzi, hogy az asztaltól gyıztesként ı állhat
fel, mert övé az erkölcsi elismerés és a gyızelem a szakma szempontjából.
Vargáné Fehér Erzsébet pályázó megköszönte mindazoknak, akik támogatták az
elmúlt éveknek a munkáját. Azt szeretné, ha azt biztosítanák a Hajdúnánási Óvoda
számára, hogy az alkalmazottak, a gyerekek, a szülık ne csorbuljanak az által, hogy
a döntés mögött a politika van a háttérben. Nagyon fontosak a gyerekek, a családok,
az óvodai alkalmazottak.
Kovácsné Bata Éva pályázó megköszönte a képviselı-testület bizalmát. Kifejtette
azon álláspontját, hogy a vezetıi munkája során nagy szüksége lesz az eddigi
tapasztalt óvodai egységvezetık tudására, ismeretanyagára, és remélhetıen közös
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erıvel, tudásának legjavát adva, a
tud felelni a fenntartó elvárásainak.

gyerekek érdekeit szem elıtt tartva meg

A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület az alábbi
határozatot hozta:

223/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 9. §
(4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló, többször módosított
1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdésének d./ pontjában biztosított
felhatalmazás alapján a Hajdúnánási Óvoda óvodavezetıi feladatainak
ellátásával. 2008. augusztus 01-tıl 2013. július 31-ig
KOVÁCSNÉ BATA ÉVA
Hajdúnánás, Ady Endre krt. 22. szám alatti
pályázót bízza meg.
A képviselı-testület az intézményvezetı illetményét az alábbiak szerint
állapítja meg:
Kjt. szerinti garantált illetmény:
További szakképesítés, szakképzettség
elismerése:
Garantált illetmény összesen:
Összesen kerekítve:
Vezetıi pótlék (250 %)
Mindösszesen:

169.228,- Ft
8.461,- Ft
177.689,- Ft
177.700,- Ft
50.000,- Ft
227.700,- Ft

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezés fentiek szerinti
elkészítésérıl.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 31.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

Dr. Éles András polgármester úr azt javasolta, hogy a képviselı-testület a
21.) napirendi pont megtárgyalását vegye elıre, és most tárgyalja meg, majd ezt
követıen szünetet fog elrendelni.
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát az elhangzott javaslat elfogadása
tárgyában.
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A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint a soron következı napirendként a 21.)
napirendi pont elıterjesztését tárgyalja meg, 12 igen, 1 nem szavazattal, (Kırösiné
Bódi Judit), 1 tartózkodással (Boros Miklós) és 2 képviselı nem vett részt a
szavazásban (László Sándor, Miltner Attila) – külön határozat hozatala nélkül –
elfogadta.
Balogh Zsigmond képviselı úr ügyrendi javaslatként fogalmazta meg, hogy a
21.) napirendi pont elıterjesztésének témája szoros összefüggésben van a Kırösi és
Csiha iskolák alapító okiratával, ezért ezt a két témát együtt tárgyalja. A napirendek
elfogadásakor még nem állt rendelkezésre az alapító okirat, amelyben olyan
információk vannak, amelyekkel kapcsolatban a fúzió és az alapító okirat teljesen
összefügg egymással.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy egyetért a javaslattal, szünetet
rendel el, és azt kérte a képviselı-testület tagjaitól és a szakértı úrtól is, hogy a
kiosztott alapító okirat-tervezetet tanulmányozzák.
(A szünet ideje alatt Oláh Miklós alpolgármester úr és László Sándor képviselı úr
eltávozott, így a képviselı-testület a szünet után 14 fıvel folytatta tovább a
munkáját.)
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a szünet elıtt elhangzott
javaslatokat figyelembe véve, a képviselı-testületnek praktikussági okokból azt a
javaslatot teszi, hogy a 21.) napirendet tárgyalja együtt a 13.), a 14.) és 15.)
napirendekkel.
A képviselı-testület a polgármester úr javaslatát 14 igen szavazattal (egyhangúlag) –
külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy a 21.) napirend
elıterjesztését a PB és a MOISB tárgyalta, akik elfogadásra javasolják a képviselıtestületnek, a 13.) napirend elıterjesztését a PB, az ÜIB, a MOISB tárgyalta, a
bizottságok elfogadták, azonban javaslatokat fogalmaztak meg.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA: Beszámoló a
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégium és a Csiha Gyızı
Általános, Közép- és Szakképzı Iskola fúziójával kapcsolatos szakértıi
közremőködésrıl
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
fenntartó által az oktatási intézményekben a 2008/2009. tanévben indítható
osztályok, csoportok számának meghatározására, maximális létszámtól való eltérés
engedélyezésére
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
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TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
Óvodai és Általános Iskolai Gazdasági Ellátó Intézmény alapító okiratának
módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények alapító
okiratainak módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
A 12.) napirendi pont elıterjesztésével kapcsolatban az ÜIB elnöke ismertette a
bizottság javaslatát, amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta továbbá, hogy a
13.) napirendi pont elıterjesztését a PB, az ÜIB és MOISB tárgyalta, s mindegyik
bizottság elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek. A 15.) napirendet az ÜIB és
MOISB tárgyalta, s a bizottságok levették napirendjeik közül azzal, hogy a
képviselı-testület üléséig az egyeztetések történjenek meg és egy korrigált változat
kerüljön a képviselı-testület asztalára.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Ezt követıen a 11.) napirendi pont elıterjesztéséhez, majd a 12.), 13.) és 14.)
napirendi pontok elıterjesztéséhez kapcsolódóan kérdések megfogalmazására adott
lehetıséget a képviselı-testület tagjai részére.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte a szakértı úrtól, hogy a Csiha
iskolába történı problémás tanulók átirányításának megváltoztatására milyen
intézkedések célszerőek és szükségszerőek.
Balogh Zsigmond képviselı úr a szakértı úr felé kérdésként fogalmazta meg, hogy
a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképzı és Általános Iskola
alapító okiratának jelenlegi tervezetét ismeri-e, és ha ismeri, akkor mi arról a
szakmai álláspontja.
Dr. Cs. Nagy Gábor közoktatási szakértı úr a megfogalmazott kérdésekre az
alábbi válaszokat adta:
- Dr. Juhász Endre alpolgármester úr kérdésével kapcsolatosan visszakérdezne: a
kérdése a sajátos igényő gyermekek ellátására, vagy pedig az iskolának a megyei
önkormányzattal való együttmőködés keretében, mint kötelezı beiskolázásra
kijelölt intézmény funkciójára irányult-e.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a hozzá intézett kérdésre azt válaszolta, hogy
a kérdése az utóbbi témával kapcsolatos.
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úr
továbbfolytatta
a
Dr. Cs. Nagy Gábor közoktatási szakértı
kérdésekre adott válaszokat:
- Az úgynevezett kötelezı beiskolázás rendszere a tankötelezettségi korhatár
kiterjesztésével lépett életbe a hazai közoktatási és szakképzési rendszerben,
amely azt célozza, hogy ne maradjon ki egyetlen egy gyermek se a közoktatás
rendszerébıl. A megyei önkormányzat és Hajdúnánás város közötti megállapodás
alapján ezt a feladatot a Csiha Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı Iskola látta
el az elmúlt években. Mivel a fúziót elıkészítı munkabizottság azt a fenntartói
instrukciót kapta, hogy a következı tanévektıl sem kíván változtatni a fenntartó
az intézmény által ellátott alapfeladat soron, ezért az ı értelmezése szerint a
kötelezı felvétel továbbra is biztosítandó.
A változtatás csak abban az esetben képzelhetı el, hogy ha felülvizsgálja, vagy
módosítását kezdeményezi Hajdúnánás város ennek a korábbi, a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzattal kötött megállapodásnak.
- A kiosztott módosított alapító okirat tervezettel megismételné azt az elızıekben
már hivatkozott fenntartói akaratot, amely arról szólt, hogy az integrált intézmény
alapfeladat ellátásának rendszerét nem kívánja változtatni egyetlen elemében sem
a fenntartó, tehát továbbviszi a székhelyintézmény és a tagintézmény a korábbi
alapító okirat szerinti feladatait, mi több a gimnáziumban új képzési formát is
életbe léptet 2008-tól.
A fúzió 2007. októberében tartott megbeszélésén már kiderült, hogy történt egy
fajta szerencsétlen elıkészítés a 2008/2009-es tanévet illetıen. Ez pedig abban
leledzik, hogy a következı tanévre meghirdetendı osztályok számát, képzési
irányát illetıen nem jött létre a két intézmény közötti akarat, hanem a Megyei
Önkormányzathoz az a felterjesztés ment el, amit a két intézmény szuverén
módon megtervezett. Így hát a tényleges változtatás a képzési rendszerben csak a
2009/2010-es tanévtıl remélhetı, hiszen ez év szeptemberében kell majd a
következı évek képzési rendszerét elıkészíteni.
Felmenı rendszerben képzelhetı csak el a változtatás a képzési struktúrát
illetıen, vagyis a rendszerben már bennlévı gyerekek az eredeti felvételük szerint
kell, hogy a tanulmányaikat végigcsinálják.
Bizonytalanságot kelt a szakképzési osztályok beiskolázása. Az érettségire épülı
szakképzı osztályok létszáma csak augusztus végére fog kiderülni, amikor az
érettségizett fiatalok a felsıoktatásból megkapják a visszajelzést, hogy felvették-e
ıket, vagy nem, bekerülhetnek-e a szakképzésbe.
Tovább bonyolítja az alapító okirattal kapcsolatos olvasmányokat, hogy ebben
meg kell jeleníteni – éppen a felmenı rendszer miatt – a régi OKJ és az új OKJ
szerinti képzéseket. Szerencse ebben az esetben, hogy a Regionális Fejlesztési és
Képzési Bizottság szintén 2009. szeptemberére fogja elıírni, hogy milyen
képzések indulhatnak egyáltalán az új összevont intézményben.
Az alapdokumentumok tervezetének átnézése során egy közel 8 oldal terjedelmő
javaslatsort fogalmazott meg, amit reményei szerint figyelembe fog venni az
alkotó iskolaközösség. Az elıkészítı munka során tett egy óvatos kísérletet arra,
hogy a kialakuló új gazdasági egység létszámát alacsonyabban határozza meg a
fenntartó, de a döntés az lett, hogy egy korábbi intézkedés nyomán adott létszámú
gazdasági egységet kíván mőködtetni az összevont intézmény.
Az elmúlt két évben nagyon jelentıs közalkalmazotti létszámcsökkentés történt a
leendı tagintézményben. A munkabizottság konstruktivitását talán az is jelzi,
hogy maguk kezdeményezték, hogy a fenntartó létszám stopot írjon elı, mármint
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hogy a tanév során ne történhessen a megüresedı
álláshelyek
betöltése
tekintetében helyi intézkedés. Ezt a képviselı-testület decemberben be is fogadta,
így intézkedett, és az iskolák aszerint dolgoztak.
Szólláth Tibor képviselı úr észrevételezte, hogy bıvebb tájékoztatást szeretne
hallani a létszámmal és a szakmai struktúrával kapcsolatosan.
Dr. Cs. Nagy Gábor közoktatási szakértı úr elmondta, hogy a munkabizottság és
a fenntartó hivatala az alapító okirat alkotása során abból indult ki, hogy az
intézmény feladatai nem változnak a korábbihoz képest. Ezért jelennek meg azok a
szakmák, amelyek felmenı rendszerben fognak „kihalni”, s lépnek be azok, amelyek
az új OKJ hatályosulásával ez év szeptemberétıl fogják a feladatait képezni az
intézménynek. Ugyancsak ebbıl kiindulva, a bent lévı osztályok számát és a
beiskolázási programból adódó osztályszámot alapul véve adódott az az osztályszám,
amely a legújabb alapító okirat szerint 59 osztály indításával számol.
Balogh Zsigmond képviselı úr megkérdezte a szakértı úrtól, hogy megismerheti-e
a képviselı-testület azt a munkaanyagot, amelyre a szakértı úr utalt, és amit a két
intézmény megkapott.
Dr. Cs. Nagy Gábor közoktatási szakértı úr elmondta, hogy az alapító okiratra
vonatkozó felvetései szóba kerültek a pénteki napon megtartott egyeztetések során.
Azok egyike az intézmény elnevezésére vonatkozott.
Az egyeztetések alkalmával olyan megállapodás született, hogy a tradíciókra, az
érzelmi kötıdésre, az intézmény ismertségére való tekintettel maradjon az az
elnevezési javaslat, ami megjelenik a dokumentumban.
Szóba került, hogy bizonyos átstrukturálást lehetne az alapító okiraton átvezetni, de
ez sem kötelesség.
Kimutatása szerint minden olyan elem megjelenik az alapító okiratban, amit a
közoktatási törvény elıír.
A dokumentum a közalkalmazotti létszámra vonatkozóan nem kell, hogy
rendelkezést hozzon, ezért nem is jelenik meg abban.
A szakmacsoportok és szakmák megjelenítése teljesen hiteles, ezen most nincs mit
változtatni. Ez év ıszén kell olyan beiskolázási programot meghirdetni, ami már
racionalizálást eredményezhet.
A helyi tantervvel kapcsolatosan tett egy olyan megjegyzést például, hogy ı
anapromisztikusnak tartja, hogy egy iskolán belül, ugyanabban a szakmacsoportban
két különbözı tanterv szerint tanuljanak a gyerekek. E megjegyzését az informatika
szakmacsoportra értette.
A dokumentumok véglegesítése augusztus 21-én történik, illetve a fenntartó
augusztus végén rendkívüli képviselı-testületi ülésen fogja jóváhagyni.
Feltételezi, hogy az alapdokumentumokkal kapcsolatos javaslatai azért nem kerültek
most a képviselı-testület elé, mert egy folyamatban lévı munkát segítı anyag. Nem
volt része a szakértıi megbízásának, hogy lektorálja azokat.
Balogh Zsigmond képviselı úr megköszönte a szakértı úrnak a kérdéseire adott
válaszait. Véleménye szerint amikor a két középfokú oktatási intézménynek a
fúzióját eldöntötte a képviselı-testület, akkor egyúttal egy olyan távlati irányzatot is
megfogalmazott, hogy a Csiha Gyızı intézményben elsısorban a szakképzést, a
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felnıttképzést és a sajátos nevelésőek képzését kell erısíteni, és egy olyan
profiltisztítást kell végrehajtani, amely a párhuzamosságokat megszünteti. A jelenleg
érvényben lévı, illetve a kiosztásra került alapító okirat ezt még nem tartalmazhatja,
azért, mert a kifutó évfolyamok miatt mind a két intézményben ezeket a képzéseket
biztosítani kell.
Azt javasolta, hogy az augusztusi ülésre, amikor a végsı döntés meghozatalára sor
kerül, kerüljenek bele azok a magyarázó mondatok, hogy mik a kifutó évfolyamok a
Csihában, és mi az, amit hosszabb távon akarnak ebben az intézményben
mőködtetni. Jó dolognak tartaná, ha azoknak a szakmai dokumentumoknak a
folyamatos készítését - amire a szakértı úr utalt - és lektorálását a szakértı úr
megtenné és megtehetné.
Dr. Cs. Nagy Gábor közoktatási szakértı úr elmondta, hogy az augusztus végi
idıpont azért lenne szerencsés, mert szeptember elsı felében kell az intézménynek a
Megyei Önkormányzat felé jeleznie, hogy a 2009/2010-es tanévben milyen
szakmákban, milyen osztályokat kíván elindítani. Megköszönte Balogh Zsigmond
képviselı úr bizalmát, de nem szeretne etikátlan vállalásba, netán feladatba
keveredni. A maga módján elısegítette az alapdokumentumoknak az elıkészítését,
nem biztos, hogy etikus lenne, ha azokat ı bírálná felül az elkészülésük után.
Dr. Éles András polgármester úr áthidaló megoldásként azt javasolta, hogy a
képviselı-testület szeptemberi ülésére készüljön a témában elıterjesztés.
Balogh Zsigmond képviselı úr megkérdezte a szakértı úrtól, hogy a szeptember
végi testületi döntés akadályozza-e, illetve befolyásolja-e ezt a kérdést.
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselıtestület szeptemberi ülésének idıpontja szeptember 11.
Dr. Cs. Nagy Gábor közoktatási szakértı úr az elhangzott kérdésre az alábbiakat
válaszolta.
A Kırösi gimnázium igazgatójától úgy értesült, hogy augusztus 21-re hívta össze a
munkatársait az elsı olyan alkalmazotti közösségi megbeszélésre, ahol elfogadhatják
az intézmény alapdokumentumait. Ennek részeként az igazgató úr és vezetı
munkatársai a következı tanévre vonatkozó beiskolázási elképzeléseikkel már
elıállhatnak, hiszen addig másfél hónap áll rendelkezésre. Emlékezete szerint
szeptember 15-ig kell a Megyei Önkormányzat felé felterjeszteni a középiskolai
beiskolázás következı tanévi programját. Ezért ha augusztus utolsó felében, illetve
szeptember elsı napjaiban kialakul egy konszenzus a fenntartó és az intézmény
között, akkor a jelzett idıpontig beérkezhet a Megyei Önkormányzathoz a következı
tanévi beiskolázási program.
Szólláth Tibor képviselı úr elmondta, hogy a szakértı úr részérıl a MOISB ülésen
többek között elhangzott, hogy jó döntésnek tartja a két intézmény fúzióját.
Megköszönte a szakértı úr konstruktív munkáját.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen szavazást rendelt el. Elıször a
11.) napirend elıterjesztésének elfogadásáról kérte a testület tagjainak a szavazatát,
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majd a 12.), 13.) és 14.) napirendi
tette fel szavazásra.

pontok

elıterjesztéseinek

elfogadását

A képviselı-testület a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola,
Kollégium és a Csiha Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı Iskola fúziójával
kapcsolatos szakértıi közremőködésrıl készült beszámoló határozati javaslatát
14 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

224/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte
dr. Cs. Nagy Gábor (4030 Debrecen, Tutaj u. 14.) közoktatási szakértı által
a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégium,
valamint a Csiha Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı Iskola fúziójával
kapcsolatban végzett szakértıi munkájáról szóló beszámolót és úgy határoz,
hogy az intézményvezetık a szakértıi összegzésben megfogalmazott
javaslatokat figyelembe véve végezzék vezetıi munkájukat.
Felkéri a polgármestert, hogy a
intézményvezetıket tájékoztassa.

képviselı-testületi

döntésrıl

az

Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 15.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

A képviselı-testület a fenntartó által az oktatási intézményekben a 2008/2009.
tanévben indítható osztályok, csoportok számának meghatározására, maximális
létszámtól való eltérés engedélyezésére készült elıterjesztés határozati javaslatát – az
ülésen kiosztott módosított határozati javaslat szerint – 13 igen szavazattal és 1 fı
(Dr. Éles András) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

225/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló,
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (2) bekezdés c.) pontja
alapján az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekben a 2008/2009-es
tanévben indítható tanulócsoportok, és a felvehetı tanulók számát az alábbiak szerint
határozza meg:
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Intézmény
Neve

Makláry L. Ált.
Iskola, Gimn.
Alapfokú Mőv.okt.
int. és Pedagógiai
Szakszolgálat
II. Rákóczi Ferenc
Általános és
Mővészeti Iskola
Barcsa János
Általános Iskola
Bocskai István
Általános Iskola
Kırösi Cs. S.
Gimnázium,
Szakközép-,
Szakképzı és Ált.
Iskola, Kollégium
Csiha Gyızı
Tagintézmény
Csiha Gyızı
Tagintézmény
(sajátos nevelési
igényő tanulók)
Hajdúnánási
Óvoda

Max.
engedélyezhetı
létszám
(fı)

Iskola/Óvoda
tan.
létszám csop.
(fı)

Napközi
léttan.
szám csop.
(fı)

Tanulószoba Kollégium
léttan.
lét- tan.
szám csop. szám cso
(fı)
(fı)
p.

511

442

17

170

6

25

1

-

-

422

385

15

188

7

76

3

-

-

422

375

15

150

6

50

2

-

-

284

265

10

131

5

20

1

-

-

935

804

27

24

1

-

-

83

3

815

668

27

-

-

-

-

-

-

60

56

5

21

1

-

-

-

-

600

630

24

-

-

-

-

-

-

Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetık tájékoztatásáról, az intézmények
alapító okiratában az engedélyezett létszám beépítésérıl, és az Oktatási Hivatalhoz
kérelem benyújtásáról a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezésére
gondoskodjon.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. augusztus 15.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

A képviselı-testület az Óvodai és Általános Iskolai Gazdasági Ellátó Intézmény
alapító okiratának módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát 13 igen
szavazattal és 1 tartózkodással (Török István) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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226/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete úgy határoz,
hogy az önkormányzat fenntartásában lévı Óvodai és Általános Iskolai
Gazdasági Ellátó Intézmény elnevezését 2008. július 1-jétıl
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény
elnevezésre módosítja.
Felelıs: Határidı: 2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 214/2007.
(VI. 21.) számú Képviselı-testületi Határozattal elfogadott Óvodai és
Általános Iskolai Gazdasági Ellátó Intézmény alapító okiratát
figyelemmel az elnevezés Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény
elnevezésre való módosítására - a melléklet szerint - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot a Magyar
Államkincstár Területi Igazgatóságához juttassa el.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 15.
Melléklet
a 226/2008. (VI. 30.) számú
Képviselı-testületi Határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.

3. Telephelyei:

-

4. Típusa:

önkormányzati
intézmények
feladatait ellátó intézmény

5. Alaptevékenységek:

TEÁOR SZÁM: 6920
-

gazdasági

gazdasági, számviteli tevékenység
intézményi vagyon mőködtetése
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6. Alaptevékenységet kiegészítı
egyéb tevékenységek:

nincs

7. Gazdálkodási jogköre:

az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 14-15. §ai alapján teljes jogkörő, önállóan
gazdálkodó intézmény
Az I. sz. Óvodai Egység és a II. sz. Óvodai
Egység
(2008.
augusztus
1-jétıl:
Hajdúnánási Óvoda), a Makláry Lajos
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai
Szakszolgálat, a II. Rákóczi Ferenc
Általános és Mővészeti Iskola, a Barcsa
János Általános Iskola, a Bocskai István
Általános Iskola, a Kéky Lajos Városi
Mővelıdési Központ, valamint a Móricz Pál
Városi
Könyvtár
és
Helytörténeti
Győjtemény
mint
részben
önállóan
gazdálkodó
intézmények
operatív
gazdálkodását, feladatkörébe utalva végzi.

8. Mőködési területe:

Hajdúnánás Város közigazgatási területe

9. Alapítás éve:

2008.

10.

Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

11.

Fenntartó neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

12.

Felügyeleti szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete

13.

Költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:

14.

Az intézmény képviseletére jogosult:
Feladat ellátást szolgáló vagyon:

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv, vezetıje az igazgató, akit
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete határozott idıre - 5 vagy
10 évre - nevez ki nyilvános pályázat útján
az intézményvezetı
Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló 9/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott
többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet szerint.
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A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan bérbeadás a fenti számú
vagyonrendelet 10. §-a, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés, pedig a
12. § (3) bekezdése szerint.

17.

Vállalkozási tevékenység:

nincs

18.

Az ingatlan helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.
8. hrsz (használt alapterület: 73 m2)

Záradék:

A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény alapító okirata a 226/2008. (VI. 30.)
számú Képviselı-testületi Határozattal Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének jóváhagyásával 2008. július 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2008. június 30.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által fenntartott oktatási
intézmények alapító okiratainak módosítására készült elıterjesztés határozati
javaslatát – az ülésen kiosztott módosított alapító okiratokat figyelembe véve –
8 igen szavazattal, 4 tartózkodással (Balogh Zsigmond, Dr. Kiss József, Szabóné
Marth Éva, Szólláth Tibor) és 2 képviselı nem vett részt a szavazásban (Kırösiné
Bódi Judit, Buczkó József) elfogadta.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzını jelezte, hogy kéri, hogy az intézmények
alapító okiratainak elfogadásáról a képviselı-testület intézményenként szavazzon.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát az intézmények módosított alapító okiratainak elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által fenntartott oktatási
intézmények alapító okiratainak módosítására készült elıterjesztés határozati
javaslatát – az ülésen kiosztott módosított alapító okiratok figyelembe véve –
- a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola,
Kollégiumra vonatkozóan 8 igen szavazattal, 5 tartózkodással (Kırösiné Bódi
Judit, Balogh Zsigmond, Török István, Szabóné Marth Éva, Szólláth Tibor) és
1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Dr. Éles András) elfogadta (határozat a
napirend végén),
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- Bocskai István Általános Iskolára vonatkozóan 12 igen szavazattal,
1 tartózkodással (Szólláth Tibor) és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban
(Dr. Éles András) elfogadta (határozat a napirend végén),
- Barcsa János Általános Iskolára vonatkozóan 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással
(Szólláth Tibor) és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Dr. Éles András)
elfogadta (határozat a napirend végén),
- II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskolára vonatkozóan 8 igen, 1 nem
szavazattal (Buczkó József), 4 tartózkodással (Török István, Dr. Kiss József,
Szabóné Marth Éva, Szólláth Tibor) és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban
(Dr. Éles András) elfogadta (határozat a napirend végén),
- a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálatra vonatkozóan 11 igen, 1 nem szavazattal
(Buczkó József), 1 tartózkodással (Szólláth Tibor) és 1 képviselı nem vett részt a
szavazásban (Dr. Éles András) elfogadta (határozat a napirend végén),
- a Hajdúnánási Óvodára vonatkozóan 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Szólláth
Tibor) és 2 képviselı nem vett részt a szavazásban (Dr. Éles András, Kırösiné
Bódi Judit) elfogadta (határozat a napirend végén).
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen arról a javaslatról kérte a testület
tagjainak a szavazatát, miszerint nem a szeptemberi rendes, hanem az augusztusi
rendkívüli ülésen tárgyalja a képviselı-testület a képzési struktúráját az összevont
intézménynek.
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint az összevont intézmény képzési
struktúráját nem a szeptemberi rendes ülésen, hanem az augusztusi rendkívüli ülésen
tárgyalja meg, 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással (Dr. Éles András, Dr. Juhász
Endre) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.
A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület az alábbi
határozatokat hozta:

227/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel a
154/2007. (V. 30.) számú Képviselı-testületi Határozatra a közoktatásról
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5)
bekezdésének megfelelıen a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium alapító okiratát - a
melléklet szerint - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl az
intézményvezetıt tájékoztassa.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 15.
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Melléklet
a 227/2008. (VI. 30.) számú
Képviselı-testületi Határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı
és Általános Iskola, Kollégium

2. OM azonosító:

031209

3.1. Székhelye:
3.2. Tagintézménye:

4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29. sz.
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı
és Általános Iskola, Kollégium Csiha Gyızı Tagintézménye

4. Az intézmény telephelyei:
4.1. Középiskolai Kollégium
4.2. Soós Sára ház:
4.3. Somorjai László Városi Sportcsarnok
4.4. Csiha Gyızı Tagintézmény „A” épület
4.5. Csiha Gyızı Tagintézmény „B” épület
5. Típusa:

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 4.
4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 20.
4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3.
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11.
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/a.

közös igazgatású közoktatási intézmény

Intézmény egységei:
I. Összetett iskola
Általános Iskola
Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai nevelése
oktatása 1 – 8. évfolyam
Gimnázium
4 évfolyamos alaptantervő gimnáziumi képzés
4 évfolyamos angol-német nyelvek emelt szintő oktatása
6 évfolyamos képzés matematika, biológia emelt szintő
oktatása
8 évfolyamos képzés matematika, német és angol nyelvek
emelt szintő képzése
Szakközépiskola
általános mőveltséget megalapozó 9-12.,
évfolyamon szakképzı 13-14-15. évfolyamon

illetve

9-13.

Szakiskola
általános mőveltséget megalapozó oktatás 9-10. évfolyam
szakképzés 11-12-13. évfolyam
Felnıttoktatás
Felnıttek középiskolája nappali munkarend szerinti oktatás
9-12. évfolyam
Esti oktatás munkarendje szerint 9 – 12. évfolyam
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II. Kollégium
6. Alaptevékenységek:

Törvényben és a nevelési programjában meghatározott
keretek között:
TEÁOR szám:
8520 - Alapfokú oktatás
• sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai nevelése –
oktatása 1-8. évfolyamon
8531 - Általános középfokú oktatás
• négy évfolyamos általános tantervő gimnáziumi osztály
• négy évfolyamos gimnáziumi képzés:
- angol – német nyelvek emelt szintő oktatása
• hat évfolyamos gimnáziumi képzés
- matematika, biológia emelt szintő oktatása
• nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés
- matematika, német és angol nyelvi emelt szintő képzés
8532 - Szakmai középfokú oktatás
négy évfolyamos szakközépiskolai képzés
• humán szakterület: szociális szolgáltatások szakmacsoport
• mőszaki szakterület: gépészet, informatika, könnyőipari,
faipari, közlekedési szakmacsoport
• agrár szakterület: mezıgazdaság szakmacsoport
• gazdasági és szolgáltatási szakterület: közgazdaság,
vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoport
öt évfolyamos szakközépiskolai képzés
• az általános mőveltséget megalapozó oktatás részeként
- szakmai elıkészítı ismeretek átadása
- nyelvi elıkészítı évfolyam 9. osztály közgazdasági és
- informatika szakmacsoportban
szakiskolai képzés
• sajátos nevelési igényő tanulók elıkészítı szakiskolai
nevelése – oktatása 9-10. évfolyamon
• tanulásban akadályozott tanulók elıkészítı szakiskolája
9-10. évfolyamon
• ép intellektusú és tanulásban akadályozott tanulók
szakiskolai és speciális szakiskolai képzése
• általános mőveltséget megalapozó szakiskolai oktatásnevelés a 9-10. évfolyamon
• felzárkóztató oktatás:
- mőszaki szakterület: gépészet, informatika, építészet,
könnyőipar, faipar, közlekedés szakmacsoport,
- agrár szakterület: mezıgazdaság szakmacsoport
megalapozó
iskolarendszerő
általános
mőveltséget
felnıttoktatás: felnıttek középiskolája
• nappali munkarend szerinti oktatás 9-12. évfolyamon
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•
•

esti oktatás munkarendje szerint 9–12. évfolyamon
a szakképzı évfolyamokon középfokú végzettségre épülı,
OKJ – szerinti közép- és emelt szintő szakképzés:

régi OKJ szerint:
• gépészet szakmacsoport
gépésztechnikus
•

informatika szakmacsoport
gazdasági informatikus I.
rendszer informatikus

54 5442 02

54 4641 01
54 4641 03

új OKJ szerint:
• szociális szolgáltatás szakmacsoport
gyermekgondozó – nevelı
54 761 02 0000 00 00
kisgyermekgondozó – nevelı
54 761 02 0010 54 02
szociális asszisztens
54 762 02 0010 54 02
szociális, gyermek – és
ifjúságvédelmi ügyintézı
54 762 01 0010 54 03
•

gépészet szakmacsoport
gépgyártástechnológiai technikus 54 521 01 00 00

•

informatika szakmacsoport
CAD/CAM informatikus
gazdasági informatikus
szoftverfejlesztı
informatikai hálózattelepítı
és üzemeltetı
számítógép-rendszer
karbantartó
webmester

•
•
•
•

•

54 481 01 0000
54 481 04 0010 54 01
54 481 02 0010 54 04
54 481 03 0010 54 01
54 481 03 0010 54 05
54 481 03 0010 54 07

könnyőipari szakmacsoport
ruhaipari technikus

54 542 01 0010 54 02

faipari szakmacsoport
bútoripari technikus

54 543 02 0010 54 01

közlekedés szakmacsoport
autószerelı

51 521 01 1000 00 00

közgazdaság szakmacsoport
statisztikai szervezı – elemzı
pénzügyi, számviteli ügyintézı
vállalkozási ügyintézı

54 462 01 0000
52 343 03 0000
52 343 05 0000

vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoport
54 812 02 0010 54 01
protokoll ügyintézı
utazási ügyintézı
54 812 02 0010 54 02
idegenvezetı
54 812 01 1000 00 00
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OKJ szerinti szakképzés 11 – 13. évfolyamon:
Régi OKJ szerint:
• Gépész szakmacsoport
karosszérialakatos
33 5241 02
hegesztı
31 5233 06
•

•
•

Építészet szakmacsoport
ács – állványozó
burkoló
kımőves
szobafestı – mázoló és
tapétázó

33 5216 01
31 5216 03
31 5216 14
31 5216 17

Könnyőipari szakmacsoport
nıiruha-készítı

33 5276 05

Faipari szakmacsoport
asztalos

33 5262 01

•

Mezıgazdasági szakmacsoport
mezıgazdasági gépész
33 6280 01
kerti munkás
21 6207 04

•

Tanmőhelyi oktatás
asztalos,
épületburkoló,
- iskolai
tanmőhelyben:
hegesztı, kımőves, nıiruha-készítı, szobafestımázoló, tapétázó,
- bérelt tanmőhelyben: karosszérialakatos

Új OKJ szerint:
• Gépészet szakmacsoport
vízvezeték- és vízkészülék szerelı 31 582 09 0010 31 04
központi főtés- és csıhálózat szerelı
31 582 09 0010 31 03
épületlakatos
31 582 10 0000 00 00
gépiforgácsoló
31 521 09 1000 00 00
géplakatos
31 521 10 1000 00 00
hegesztı
31 521 11 0000 00 00
szerkezetlakatos
31 521 24 1000 00 00
szerszámkészítı
33 521 08 0000 00 00
•

Építıipari szakmacsoport
ács – állványozó
burkoló
festı, mázoló és tapétázó
kımőves

33 582 01 1000 00 00
33 582 03 1000 00 00
33 582 04 1000 00 00
31 582 15 1000 00 00

•

Informatika szakmacsoport
számítógép-szerelı – karbantartó 33 523 01 1000 00 00

•

Könnyőipari szakmacsoport
férfiszabó

33 542 05 0010 33 02
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•

nıiszabó
Faipari szakmacsoport
bútorasztalos

33 542 05 0010 33 03
33 543 01 1000 00 00

•

Vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoport
panziós-falusi vendéglátó
31 812 01 0000 00 00

•

Elektronika – elektronika szakmacsoport
villanyszerelı
33 522 04 1000 00 00

•

Közlekedés szakmacsoport
jármőfényezı
karosszérialakatos
motor- és kerékpárszerelı

•

•

•

31 525 02 1000 00 00
31 525 03 1000 00 00
33 525 04 0000 00 00

Kereskedelem – marketing – üzleti adminisztráció
szakmacsoport
virágkötı – berendezı, virágkereskedı
33 215 01 0000 00 00
Egyéb szakmacsoport
biztonsági ır
31 861 01 1000 00 00
takarító
31 814 01 0000 00 00
Mezıgazdasági szakmacsoport
kertész
kerti munkás
gyümölcstermesztı
zöldségtermesztı

31 622 01 0000 00 00
31 622 01 0100 21 04
31 622 01 0010 31 02
31 622 01 0010 31 04

TEÁOR szám:
5590 – Egyéb szálláshely szolgáltatás
- középfokú képzésben résztvevı tanulók diákotthoni
ellátása
- sajátos nevelési igényő tanulók integrált diákotthoni
ellátása
TEÁOR szám:
5629 – Egyéb vendéglátás
- középfokú képzésben résztvevı diákok étkeztetése
- munkahelyi vendéglátás
TEÁOR szám:
9311 – Sportlétesítmény mőködtetése
- iskolai sport mőködtetése (diáksport egyesületi formában)
- iskolai könyvtár mőködtetése
- intézményi vagyon hasznosítása
7. Az intézménybe felvehetı
maximális tanulólétszám:

gimnázium és szakközép-, szakképzı és
általános iskola
1810 fı
diákotthon
83 fı
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Indítható iskolai tanulócsoportok száma:
- ebbıl sajátos nevelési igényő tanulók csoportja:
Napközi otthoni csoportok száma:
Kollégiumi csoportok száma:

59 csoport,
5 csoport
2 csoport
3 csoport

8. Iskolai évfolyamok száma: 1-15 évfolyam
9. Alaptevékenységet
kiegészítı egyéb
tevékenységek:

- iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
az alaptevékenység kapacitásának kihasználására épülı
szolgáltatás végzése építıipari, faipari, gépészeti,
könnyőipari területen
- ECDL vizsgaközpont

10. Gazdálkodási jogköre:

- Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, többször
módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 14, 15.
§-ai alapján teljes jogkörő, önállóan gazdálkodó
intézmény.

11. Mőködési területe:

- Hajdú – Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Borsod – Abaúj – Zemplén megye közigazgatási területe

12.1. Alapítási éve:
12.2. Alapítás éve:

Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola,
Kollégium – 1656
Csiha Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı Iskola –
1968

13.1. Alapító szerv neve:
13.2. Alapító szerv neve:

Református Egyház
Munkaügyi Minisztérium

14. Fenntartó neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

15. Felügyeleti szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

16. Az intézmény jogállása:

önálló jogi személyként mőködı költségvetési szerv

17. Intézmény magasabb
vezetıjének kinevezési
rendje:

jogszabályban foglalt pályázat útján, a fenntartó
határozott idıre nevezi ki

18. Az intézmény képviseletére
jogosult:
19. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

az igazgató
Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló 9/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes
szerkezetbe
foglalására
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megalkotott, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet szerint.
20. A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan-bérbeadás a fenti számú
vagyonrendelet 10. §-a a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés pedig a
12. § (3) bekezdés szerint

21. Az iskola törzskönyvi
nyilvántartási száma:

372723000

22. Vállalkozási tevékenység:

nincs

23. Az ingatlanok
helyrajzi száma:

Záradék:

4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29.
4913 hrsz. (alapterülete: 5479 m2)
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 4.
hrsz. 3506 (alapterület: 1228 m2)
4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 20.
hrsz. 3554 (alapterület: 2515 m2)
4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3.
hrsz. 3600 (alapterület: 1774 m2)
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11.
hrsz.: 5193 (alapterület: 6281 m2
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/a.
Hrsz.: 5192 (alapterület: 7122 m2)

A Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános
Iskola, Kollégium Alapító Okirata a 227/2008. (VI. 30.) számú Képviselıtestületi Határozattal, Hajdúnánás város Önkormányzat Képviselıtestületének jóváhagyásával 2008. augusztus 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2008. június 30.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

228/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5)
bekezdésének megfelelıen az önkormányzat által fenntartott egyes oktatási
intézmények alapító okiratait a létszámokra, tanulócsoportokra, TEAOR
számokra vonatkozó pontosítással, valamint azzal a módosítással, hogy az
alaptevékenységek körébe kerüljön be „a szakértıi és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján integráltan oktatható sajátos nevelési
igényő gyermekek/tanulók nevelése, oktatása”, a melléklet szerint
elfogadja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl az
intézmények vezetıit tájékoztassa.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 15.
Melléklet
a 228/2008. (VI. 30.) számú
Képviselı-testületi Határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Hajdúnánási Óvoda

2. OM azonosító:

030805

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.

4. Telephelyei:

4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. sz.
4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19. sz.
4080 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1. sz.
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. sz.
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz.
4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz.

5. Típusa:

nevelı intézmény, óvoda

6. Alaptevékenység:

TEAOR SZÁM:
8510 – Iskolai elıkészítı oktatás
Törvényben és a nevelési programjában
meghatározott keretek között:
- óvodáskorú gyermekek nevelése a
gyermek 3. életévétıl az iskolába lépésig,
legfeljebb 8 éves korig
- a szakértıi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
integráltan
oktatható sajátos nevelési igényő
gyermekek nevelése, oktatása
- intézményi étkeztetés

7. Az intézménybe felvehetı maximális
gyermeklétszám:
Indítható óvodai csoportok száma:
8. Kiegészítı tevékenységek:

600 fı
24 csoport
-

környezeti nevelés
korai idegen nyelv oktatása
játékos informatika oktatása
testnevelés differenciált fejlesztési programmal
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9. Intézményegységek megnevezése:
Központi óvoda:

alkotóképesség fejlesztése, tehetség
gondozás gyermektorna, gyermektánc
óvodai intézményi étkeztetés
intézményi vagyon mőködtetése
gyermek felügyelet
munkahelyi vendéglátás

8. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.

Tagóvodák:

Fülemüle Óvoda
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107.
1. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. sz.
4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19. sz.
Hétszínvirág Óvoda
4080 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1. sz.
7. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24 sz
2. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz.
Napsugár Óvoda
4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz

10.

Gazdálkodási jogköre:

az államháztartás mőködési rendjérıl szóló,
többször módosított 217/1998. (XII. 30.)
Kormányrendelet 14. és 15. §-ai alapján
teljes jogkörő, részben önállóan gazdálkodó
intézmény.
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelısségvállalás
rendjét a képviselı-testület által jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.

11.

Mőködési területe:

Hajdúnánás Város közigazgatási területe

12.

Alapítás éve:

1998.

13.

Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

14.

Fenntartó neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

15.

Felügyeleti szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete

16.

Költségvetési szerv
vezetıjének kinevezési rendje:

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv vezetıje az óvodavezetı,
akit a Városi Önkormányzat Képviselıtestülete határozott idıre - 5 vagy 10 évre nevez ki nyilvános pályázat útján
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17.

Az intézmény képviseletére jogosult:

az óvodavezetı

18.

Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló 9/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes
szerkezetbe
foglalására
megalkotott, a többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet szerint.

19.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan-bérbeadás a vagyonrendelet 10.
§-a, a rendeltetésszerő használatot meghaladó
vagyon-tárgyak hasznosítása a 12. §-a, a
selejtezés pedig a 12. § (3) bekezdés szerint

20.

Vállalkozási tevékenység:

nincs

21.

Az ingatlanok helyrajzi száma:
1. sz. Óvoda:
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. sz.,
44. hrsz. (használt alapterület: 851 m2)
4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19. sz.,
3847. hrsz (alapterülete: 2601m2)
8. sz. Óvoda:
4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.,
1457. hrsz. (alapterülete: 5032 m2)
Fülemüle Óvoda:
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107.,
204. hrsz. (alapterülete: 1126 m2)
Hétszínvirág Óvoda:
4085 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 19. sz.
6333. hrsz. (alapterülete: 5768 m2 az
iskolával együtt, az óvoda épület: 226 m2)
7. sz. óvoda
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. sz.
2906. hrsz. (alapterülete: 4771 m2)
2. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz.
3056. hrsz. (alapterülete: 1568 m2)
Napsugár Óvoda
4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz.
3841. hrsz. (alapterülete: 1940 m2
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Záradék: A Hajdúnánási Óvoda alapító okirata a 228/2008. (VI. 30.) számú Képviselıtestületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
jóváhagyásával 2008. augusztus 1-jén lép hatályba.
Hajdúnánás, 2008. június 30.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Szakszolgálat

2. OM azonosító:

031021

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.

4. Telephelyei:

4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 14. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. sz.

5. Típusa:

Többcélú, közös igazgatású intézmény,
általános
és
középiskola,
alapfokú
intézmény,
valamint
mővészetoktatási
pedagógiai szakszolgálat

6. Alaptevékenységek:

TEAOR SZÁM:
8520 - Alapfokú oktatás
Törvényben és a nevelési programjában
meghatározott keretek között:
- iskoláskorú gyermekek nevelése és
oktatása
1-8.
évfolyamig
az
értékközvetítı
és
képességfejlesztı
program alapján
- a szakértıi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
integráltan
oktatható sajátos nevelési igényő
gyermekek/ tanulók nevelése, oktatása
- számítógép-kezelıi alapképzés
- emelt szintő ének-zene oktatás a
nyolcadik évfolyamig
- iskoláskorú gyermekek alapfokú zenei,
báb- és táncmővészeti oktatása
8531 – Általános középfokú oktatás
- iskoláskorú gyermekek nevelése és
oktatása
9-12.
évfolyamig
az
és
képességfejlesztı
értékközvetítı
program alapján
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-

nyelvi elıkészítı évfolyam mőködtetése a
gimnáziumi intézményegységben

8560 Oktatást kiegészítı tevékenység
- pedagógiai szakszolgálat
- iskolai sportkör mőködtetése
- iskolai tanulók napközi otthoni, tanulószobai ellátása
- iskolai könyvtár mőködtetése
- intézményi étkeztetés
- munkahelyi vendéglátás
- intézményi vagyon mőködtetése
7.

Az intézménybe felvehetı maximális
tanulólétszám:
1-12. évfolyam:
Indítható iskolai tanulócsoportok
száma:
Napközi otthoni csoportok száma:
Tanulószobai csoportok száma:

511 fı
17 csoport
6 csoport
1 csoport

Alapfokú mővészetoktatás
Felvehetı maximális tanulói létszám:
Zenemővészet:

176 fı

8. Iskolai évfolyamok száma:
-

-

9. Alaptevékenységet kiegészítı
egyéb tevékenységek:

1 - 12. évfolyam
alapfokú mővészeti iskolai képzés (dráma
tagozat: bábmővészet, színjátszás, táncmővészeti tagozat: néptánc, musical,
színpadi tánc)
zenemővészet: zongora, fuvola, hegedő
trombita, gitár, ütı, citera tanszakok

nincs

10.

Gazdálkodási jogköre:

Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 14-15.
§-ai alapján teljes jogkörő, részben önállóan
gazdálkodó intézmény.
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el.
A munkamegosztás és a felelısségvállalás
rendjét a képviselı-testület által jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.

11.

Mőködési területe:

Hajdúnánás Város, illetve Hajdú-Bihar és
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
közigazgatási területe

12.

Alapítás éve:

1656.
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13.

Alapító szerv neve:

Református Egyház

14.

Fenntartó neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

15.

Felügyeleti szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete

16.

Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

önálló jogi személyként mőködı költségvetési
szerv, vezetıje az igazgató, akit a Városi
Önkormányzat Képviselı-testülete határozott
idıre - 5 vagy 10 évre - nevez ki nyilvános
pályázat útján

17.

Az intézmény képviseletére jogosult: az igazgató

18.

Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról
szóló 9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
és
egységes
szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször módosított
21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet szerint.

19.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan-bérbeadás a vagyonrendelet 10. §-a,
a rendeltetésszerő használatot meghaladó
vagyon-tárgyak hasznosítása a 12. §-a, a
selejtezés pedig a 12. § (3) bekezdés szerint

20.

Vállalkozási tevékenység:

nincs

21.

Az ingatlanok helyrajzi száma:

- 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.
8. hrsz (alapterülete: 5905 m2)
- 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz.
9. hrsz. (alapterülete: 976 m2)
- 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.
10. hrsz. (alapterülete: 873 m2)
- 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. sz.
44. hrsz. (használt alapterület: 1315 m2)
- 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 14. sz.
4942. hrsz.; 4944. hrsz.
(alapterülete: 820 m2 + 619 m2)
- 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4946. hrsz. (használt alapterület: 515 m2)
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Záradék:

A Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata a 228/2008. (VI. 30.)
számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének jóváhagyásával 2008. augusztus 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2008. június 30.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti
Iskola

2. OM azonosító:

031022

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.

4. Típusa:

nevelési – oktatási intézmény,
általános és alapfokú mővészetoktatási
intézmény

5. Alaptevékenység:

TEAOR SZÁM:
8520 – Alapfokú oktatás
Törvényben és a pedagógiai programjában
meghatározott keretek között:
- általános iskoláskorú gyerekek általános
mőveltségét
megalapozó
alapfokú
nevelése – oktatása, differenciált
képességfejlesztı és személyiségformáló
programmal
(Rugalmas
Képességfejlesztı Program) idegen nyelv
oktatása elsı évfolyamtól
- emelt szintő matematika oktatás
- számítástechnika-informatika oktatása a
3. évfolyamtól
- szakértıi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
integráltan
oktatható sajátos nevelési igényő
gyermekek/tanulók nevelése, oktatása
- alapfokú mővészetoktatás, képzı- és
iparmővészet, média mővészeti ágakon,
grafika,
festészet,
fotó,
videó
tanszakokon
- háztartástechnika oktatása az ötödik
évfolyamtól
- kiemelt
egészségnevelési
és
gyermeksport nevelési program
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6. Az intézménybe felvehetı
maximális tanulólétszám:
Indítható iskolai tanulócsoportok száma:
Napközi otthoni tanulócsoportok száma:
Tanulószobai csoportok száma:

alkotóképességet fejlesztı és hagyományırzı nevelési program
iskolai
tanulók
napközi
otthoni
tanulószobai ellátása
gyermek, tanuló felügyelet
iskolai könyvtár mőködtetése
intézményi étkeztetés
munkahelyi vendéglátás

általános iskolában 422 fı
15 csoport
7 csoport
3 csoport

7. Iskolai évfolyamok száma:

az iskolának nyolc évfolyama van

8. Alaptevékenységet kiegészítı
egyéb tevékenységek:

nincs

9. Gazdálkodási jogköre:

az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 14-15. §ai alapján teljes jogkörő, részben önállóan
gazdálkodó intézmény. Gazdálkodási feladatait a
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény látja el.
A munkamegosztás és a felelısségvállalás
rendjét a képviselı-testület által jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.

10.

Mőködési területe:

Hajdúnánás Város közigazgatási területe

11.

Alapítás éve:

1656.

12.

Alapító szerv neve:

Református Egyház

13.

Fenntartó neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

14.

Felügyeleti szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete

15.

Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv, magasabb vezetıje az
igazgató, akit a Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete határozott idıre - 5 vagy
10 évre - nevez ki nyilvános pályázat útján

16.

Az intézmény képviseletére jogosult: az igazgató

17.

Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az
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intézmény látja el, az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról
szóló 9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott, többször módosított 21/2005. (V.
25.) Önkormányzati Rendelet szerint.
18.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

az
ingatlan-bérbeadás
a
fenti
számú
vagyonrendelet 10. §-a, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyon-tárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés pedig a 12. §
(3) bekezdés szerint

19.

Vállalkozási tevékenység:

nincs

20.

Az ingatlan helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.
4946. hrsz (alapterülete: 9447 m2)

Záradék:

A II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola alapító okirata a 228/2008.
(VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2008. augusztus 1-jén lép
hatályba.

Hajdúnánás, 2008. június 30.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Barcsa János Általános Iskola

2. OM azonosító:

031023

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. sz.

4. Típusa:

nevelési-oktatási intézmény, általános iskola

5. Alaptevékenység:

TEAOR SZÁM:
8520 – Alapfokú oktatás
Törvényben és a nevelési programjában
meghatározott keretek között:
- iskoláskorúak általános iskolai neveléseoktatása 1-8. évfolyamon
- emelt szintő informatika oktatása
- emelt szintő matematika oktatás
- idegen nyelv oktatása az elsı évfolyamtól
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-

a szakértıi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
integráltan
oktatható sajátos nevelési igényő
gyermekek/tanulók nevelése, oktatása
iskolai tanulók napközi otthoni és
tanulószobai ellátása
iskola sportkör mőködtetése
iskolai könyvtár mőködtetése
intézményi étkeztetés
munkahelyi vendéglátás

6. Az intézménybe felvehetı maximális
tanulólétszám:
422 fı
Indítható iskolai tanulócsoportok száma: 15 csoport
Napközi otthoni csoportok száma:
6 csoport
Tanulószobai csoportok száma:
2 csoport
7. Iskolai évfolyamok száma:

az iskolának nyolc évfolyama van

8. Alaptevékenységet kiegészítı
egyéb tevékenységek:

nincs

9. Gazdálkodási jogköre:

az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 14-15.
§-ai alapján teljes jogkörő, részben önállóan
gazdálkodó
intézmény.
Gazdálkodási
feladatait a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó
Intézmény látja el. A munkamegosztás és a
felelısségvállalás rendjét a képviselı-testület
által jóváhagyott szabályozás tartalmazza.

10.

Mőködési területe:

Hajdúnánás Város közigazgatási területe

11.

Alapítás éve:

1959.

12.

Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Tanács
Végrehajtó Bizottsága

13.

Fenntartó neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

14.

Felügyeleti szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete

15. Költségvetési szerv vezetıjének
költségvetési
szerv,
kinevezési rendje:

16.

Az intézmény képviseletére jogosult:

önálló
jogi
személyként
mőködı
magasabb
vezetıje
az
igazgató, akit a Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete határozott idıre - 5 vagy
10 évre - nevez ki nyilvános pályázat útján
az igazgató
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17.

Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló 9/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes
szerkezetbe
foglalására
megalkotott, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet szerint.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan-bérbeadás a fenti számú
vagyonrendelet 10. §-a, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés pedig a
12. § (3) bekezdés szerint.

19.

Vállalkozási tevékenység:

nincs

20.

Az ingatlan helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. sz.
1510. hrsz. (alapterülete: 5519 m2)

18.

Záradék: A Barcsa János Általános Iskola alapító okirata a 227/2008. (VI. 30.) számú
Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestületének jóváhagyásával 2008. augusztus 1-jén lép hatályba.
Hajdúnánás, 2008. június 30.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Bocskai István Általános Iskola

2. OM azonosító:

031026

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. sz.

4. Típusa:

nevelési - oktatási intézmény, általános
iskola

5. Alaptevékenysége:

TEAOR SZÁM:
8520 – Alapfokú oktatás
Törvényben és a nevelési programjában
meghatározott keretek között:
- iskoláskorúak általános iskolai neveléseoktatása 1-8. évfolyamon
- 1. évfolyamtól idegen nyelv oktatása
- szakértıi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
integráltan
oktatható
sajátos
nevelési
igényő
gyermekek/tanulók nevelése, oktatása
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- iskolai tanulók napközi otthoni és
tanulószobai ellátása,
- szakértıi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye
alapján
integráltan
oktatható
sajátos
nevelési
igényő
gyermekek/tanulók nevelése, oktatása
- gyermek, tanuló felügyelet
- iskolai sport mőködtetése (diáksport
egyesületi formában)
- gyakorlókert mőködtetése
- iskolai könyvtár mőködtetése
- intézményi étkeztetés
- munkahelyi vendéglátás
6. Az intézménybe felvehetı maximális
tanulólétszám:
284 fı
Indítható iskolai tanulócsoportok száma: 10 csoport
Napközi otthoni tanulócsoportok száma: 5 csoport
Tanulószobai csoportok száma:
1 csoport
7. Iskolai évfolyamok száma:

az iskolának nyolc évfolyama van

8. Alaptevékenységet kiegészítı
egyéb tevékenységek:

nincs

9. Gazdálkodási jogköre:

az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 14-15.
§-ai alapján teljes jogkörő, részben önállóan
gazdálkodó intézmény.
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelısség-vállalás
rendjét a képviselı-testület által jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.

10.

Mőködési területe:

Hajdúnánás Város közigazgatási területe

11.

Alapítás éve:

1976.

12.

Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Tanács
Végrehajtó Bizottsága

13.

Fenntartó neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

14.

Felügyeleti szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete

15.

Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv, magasabb vezetıje az
igazgató, akit a Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete határozott idıre - 5 vagy
10 évre - nevez ki nyilvános pályázat útján.

Az intézmény képviseletére jogosult:

az igazgató

16.
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17.

Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló 9/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes
szerkezetbe
foglalására
megalkotott, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet szerint.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan-bérbeadás a fenti számú
vagyonrendelet 10. §-a, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés pedig a
12. § (3) bekezdés szerint

19.

Vállalkozási tevékenység:

nincs

20.

Az ingatlan helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. sz.
3262. hrsz. (alapterülete: 7566 m2)

18.

Záradék:

A Bocskai István Általános Iskola alapító okirata a 228/2008. (VI. 30.) számú
Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestületének jóváhagyásával 2008. augusztus 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2008. június 30.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
megüresedett állandó bizottsági helyek betöltésére
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

Elıterjesztés

a

Az elıterjesztéssel kapcsolatban az ÜIB elnöke ismertette a bizottság javaslatát,
amely a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte a többségi frakció vezetıjétıl, hogy
el tudja-e fogadni a Dr. Csorvási István képviselı úr lemondása folytán megüresedett
bizottsági helyekre az elıterjesztésben megjelölt személyeket.
Szólláth Tibor képviselı úr a kérdésre azt válaszolta, hogy amennyiben a
személyek elvállalják a bizottsági tagságot, akkor a többségi frakció el tudja fogadni
azt.

721

Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte Török István képviselı úrtól, hogy
elvállalja-e az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság tagságát, majd Kırösiné Bódi Judit
képviselını tette fel a kérdést, hogy elvállalja-e a Pénzügyi Bizottság tagságával járó
feladatot.
Török István képviselı úr a hozzáintézett kérdésre azt válaszolta, hogy elvállalja az
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság tagságával járó munkát.
Kırösiné Bódi Judit képviselını az elhangzott kérdésre azt válaszolta, hogy ha
nincs más megoldás, akkor elvállalja a Pénzügyi Bizottság tagságával járó feladatot.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát az elıterjesztés határozati javaslata 1.) pontjának – kiegészítve azzal, hogy
az ÜIB tagjának Török István képviselıt, a PB tagjának Kırösiné Bódi Judit
képviselınıt választja meg – elfogadása tárgyában, majd a határozati javaslat 2.)
pontját tette fel szavazásra.
A képviselı-testület a megüresedett állandó bizottsági helyek betöltésére készült
elıterjesztés határozati javaslatának
- 1.) pontját – kiegészítve azzal, hogy az ÜIB tagjának Török István képviselıt
megválasztja – 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Török István) elfogadta
(határozat a napirend végén),
- 1.) pontját – kiegészítve azzal, hogy a PB tagjának Kırösiné Bódi Judit
képviselınıt megválasztja – 13 igen szavazattal és 1 képviselı nem vett részt a
szavazásban (Kırösiné Bódi Judit) elfogadta (határozat a napirend végén),
(A testületi ülésrıl Szólláth Tibor képviselı úr kiment, így a képviselı-testület ezt
követıen 13 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
-

2.) pontját (bár az elızı döntések értelmében nincs aktualitása) 1 igen (Buczkó
József), 3 nem szavazattal (Dr. Éles András, Balogh Zsigmond, Tóth Imre),
8 tartózkodással és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Kırösiné Bódi
Judit) nem fogadta el.

A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület az alábbi
határozatot hozta:

229/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény
24. § (1) bekezdése szerint, a 121/2008. (IV. 24.) számú Képviselı-testületi
Határozat mellékletében megjelölt, Ügyrendi és Igazgatási Bizottság tagjait
az alábbiak szerint módosítja:
Dr. Csorvási István Tamás Ügyrendi és Igazgatási Bizottság tag helyett
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Török István települési képviselıt,
Hajdúnánás, Bocskai u. 84. szám alatti lakost
választja meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a bizottság új tagja részére a megbízólevél
kiadásáról gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 15.
2.)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény
24. § (1) bekezdése szerint, a 121/2008. (IV. 24.) számú Képviselı-testületi
Határozat mellékletében megjelölt, Pénzügyi Bizottság tagjait az alábbiak
szerint módosítja:
Dr. Csorvási István Tamás Pénzügyi Bizottság tag helyett
Kırösiné Bódi Judit települési képviselıt,
Hajdúnánás, Dobó I. u. 7. szám alatti lakost
választja meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a bizottság új tagja részére a megbízólevél
kiadásáról gondoskodjon.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 15.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a
Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájának 2006-2007. évi
munkájáról és az ügyintézésérıl
Elıadó: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy a beszámolót
minden bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta,
5 bizottság elfogadásra javasolta a testületnek, míg 1 bizottság nem foglalt állást a
beszámolóval kapcsolatban.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
A beszámolóval kapcsolatban a VKIB és az ÜIB elnökei ismertették a bizottságok
javaslatait.
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Buczkó József képviselı úr – mint a VKIB elnöke – elmondta, hogy a bizottsági
ülésen is felvetıdött, hogy a beszámoló terjedelmes és sokrétő, amely
tulajdonképpen felöleli azokat a területeket, amelyeket az iroda koordinációs
tevékenysége során ellát. Ettıl függetlenül vannak olyan területek, amelyeket az
illendıség okán is meg kellett volna említeni. Példának okáért került szóba, hogy az
elmúlt idıszakban a Polgármesteri Hivatalnak volt aljegyzıjének, még a neve sem
került megemlítésre a beszámolóban.
Balogh Zsigmond képviselı úr elmondta, hogy a beszámolóval kapcsolatban az a
véleménye, hogy rendkívül tárgyszerő, tényszerő és ahhoz a sokrétő munkához igen
tömör beszámolót olvashatnak a testület tagjai. Ez a beszámoló jól mutatja azt a
tevékenységet, amely a Polgármesteri Hivatal egy jelentıs területének és a
önkormányzati munkának közvetlen segítését és együttmőködését is mutatja.
Elismerését fejezi ki az Önkormányzati és Szervezési Iroda köztisztviselıinek.
Tóth Imre képviselı úr tájékoztatásul elmondta, hogy a testületi ülések
jegyzıkönyveinek elkészítésével kapcsolatosan – az utóbbi idıben – pozitív
elmozdulás történt.
Szabóné Marth Éva képviselını megköszönte az iroda munkatársainak azt a
segítségét, amit a MOISB munkájához nyújtott, illetve nyújt, külön kiemelte Éles
Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı személyét.
Dr. Éles András polgármester úr a beszámoló kapcsán a képviselı-testület
tagjainak figyelmébe ajánlotta a beszámoló 2.) és 3.) számú mellékletében leírt
számadatokat, amely a képviselı-testület és a bizottságok munkájával kapcsolatosak.
Ezt követıen szólt a Polgármesteri Hivatal, ezen belül az Önkormányzati és
Szervezési Iroda munkatársainak leterheltségérıl. Végül tájékoztatást adott arról,
hogy Hajdúböszörmény Polgármesteri Hivatalában 104 alkalmazott dolgozik,
Hajdúdorogon ez a szám 41, Hajdúnánás Polgármesteri Hivatalának létszáma 77 fı.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzını a hozzászólásokra reagálva az alábbiakat
fogalmazta meg:
Sajnálja, hogy a VKIB-nek az a véleménye, hogy az Önkormányzati és Szervezési
Iroda pusztán koordinációs tevékenységet lát el. Ez ugyanúgy tévedés, mint ahogyan
egy képviselınek nem túl régi megjegyzése, miszerint a jegyzı azért ül a testületi
üléseken, hogy a polgármestert hozzászólásában figyelmeztesse, vagy korlátozza.
Az Önkormányzati és Szervezési Iroda a koordinációs tevékenységén túl nagyon sok
tevékenységet ellát, ami a beszámolóban tételesen feltüntetésre került. Örül annak,
hogy a VKIB-nek egyetlen érdemi kifogása volt az iroda munkájával, illetve a
leírtakkal kapcsolatban, hogy az alig 1 évet a Polgármesteri Hivatalban töltött
aljegyzı neve nem szerepel a beszámolóban, amit sajnál, hogy kimaradt.
Megköszönte azokat az észrevételeket és véleményeket, amelyeket a bizottságok
elnökei, illetve egyes képviselı-testületi tagok az iroda munkájával kapcsolatosan
megfogalmaztak.
Örvendetes dolognak tartja, hogy a testületi ülések jegyzıkönyveinek az elkészítése
az utóbbi idıben rövidebb idıt vett igénybe. Az alkalmat megragadva – és a
Polgármesteri jelentést utólag kiegészítve – szeretne néhány adatot mondani a
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jegyzıkönyvek elkészítésének és a Közigazgatási
Hivatalhoz
történı
elküldésének idıpontját illetıen:
A 2008. június 11-i rendkívüli testületi ülés jegyzıkönyve 2008. június 24-én, az
ülést követı 13. napon került elküldésre, míg a 2008. június 16-i rendkívüli testületi
ülés jegyzıkönyve az ülést követı 9. napon, 2008. június 25-én került elküldésre az
Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalhoz.
Kırösiné Bódi Judit képviselını felvetette, hogy jó lenne, ha a képviselı-testület
tagjai a Polgármesteri Hivatal munkatársaival találkoznának egy kötetlen
beszélgetésre, illetve minden hivatalos formaságot mellızve.
Dr. Kiss József képviselı úr hozzászólása elején az iroda munkatársai által
elvégzett munkáért háláját fejezte ki, és megköszönte a munkájukat. Kritikaként
fogalmazta meg a jegyzı asszony felé, hogy a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda
létszámfeltöltése akadozik, illetve hogy hirtelen több álláshely is megüresedett, ami
részben vezetési hibára is visszavezethetı. A jegyzı asszonynak a megválasztása
után mondott megnyilatkozásából egy gondolat többször eszébe jut, mely szerint a
legjobb képességei szerint kívánja szolgálni a hivatalt és a várost. Ezzel
szembemenıen voltak esetek, amikor túl lépett ezen a határon, konkrétan, amikor az
elsı osztályos tanulók létszámának, illetve intézményi hovatartozásának
feldolgozásáról tárgyalt a képviselı-testület. A jegyzı asszony plusz egy
képviselıként foglalt állást, és nemcsak a konkrét jegyzıi feladatkörére szorítkozott,
hanem azt túllépte. Szeretné megkérni a jegyzı asszonyt, hogy próbáljon ettıl
tartózkodni.
Kırösiné Bódi Judit képviselını elmondta, hogy inkorrektnek tartja a Dr. Kiss
József képviselı úrnak a jegyzı asszony felé tett megállapítását. A jegyzı
asszonynak az említett téma tárgyalása kapcsán a képviselı-testület részére a
segítségnyújtás volt a szándéka.
Balogh Zsigmond képviselı úr elmondta, hogy véleménye szerint olyan dologra
nem került sor, ami a jegyzı asszony hatáskörét meghaladta volna, illetve ne
segítıszándékú szakmai irányba próbálta volna a képviselı-testület véleményét
terelni. Az említett téma eléggé olyan vitatott terület volt, amelyben a testület tagjai
egyfajta járatlanságukat árulták el, és ı nem érezte azt, hogy a jegyzı asszony a
képviselık fölé helyezkedve próbálta volna a képviselı-testület tagjainak a
véleményét olyan irányba befolyásolni, ami a képviselık önállóságát sérthette volna.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzını az elhangzottakra reagálva az alábbiakat
fogalmazta meg:
- A Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda létszámproblémája kapcsán már
korábban is felvetıdött egy olyan feltételezés, miszerint valószínő, hogy vezetıi
hibából mentek el azok a dolgozók, akik az iroda létszámát sajnálatos módon
csökkentették. Se oka, se joga arra, hogy azokat a családi, személyes
körülményeket kitárja a képviselı-testület elé, amelyek az irodából távozó
dolgozók részérıl megfogalmazódtak.
A harmadik személy, akit említett a képviselı úr, felmentéssel, nyugdíjazás miatt
ment el az irodából. A Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodában megüresedett
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-

ügyintézıi
álláshely
többször meghirdetésre került, amelyre nem volt
sok jelentkezı, a legutóbbi hirdetésre egyetlen egy pályázó nyújtotta be a
pályázatát.
A képviselı-testületi ülésre kerülı anyagokat a Polgármesteri Hivatal
munkatársai a legjobb tudásuk szerint igyekeznek szakmailag megalapozottan –
ez az általa többször hangoztatott elvárása is a köztisztviselık felé – elıkészíteni.
A hivatal munkatársainak az a feladata, hogy megfelelı érvekkel és
alátámasztottsággal tegyenek le elıterjesztéseket a képviselı-testület asztalára.
Igyekezett e szerint eljárni az elsı osztályos tanulókkal kapcsolatos elıterjesztés
elıkészítése során is, illetıleg az ott elhangzott képviselıi elvárásoknak
megfelelni.
Kérte, hogy ne az ı személyes közremőködését, hanem az iroda dolgozóinak
munkáját vegyék figyelembe a képviselık a beszámoló kapcsán.

(A testületi ülésre Szólláth Tibor képviselı úr visszaérkezett, így a képviselı-testület
ezt követıen 14 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Buczkó József képviselı úr elmondta, hogy a VKIB állás nem foglalása is
vélemény. A Polgármesteri Hivatalban, az irodáknál lévı fluktuáció, illetve
föltöltetlenség az a jegyzı asszony megosztó jelleméhez, személyéhez köthetı. A
jegyzı asszony testületi ülésen való részvételében átsugárzik a politikai
állásfoglalása.
Dr. Kiss József képviselı úr megjegyezte, hogy a már említett téma tárgyalása
kapcsán a jegyzı asszony által elmondottaknak volt egy olyan szuggesztív értelme,
amelyben az a dolog kisugárzott.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzını tájékoztatásul elmondta, hogy a Polgármesteri
Hivatalban a Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodán betöltetlen egy álláshelyen
kívül jelen pillanatban nincs üres álláshely.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatalban a
köztisztviselık tekintetében a polgármesternek az egyetértési jog gyakorlása
mőködik. Ezt követıen egy jogász végzettségő pályázó meghallgatása során
tapasztaltakat osztotta meg a képviselı-testület tagjaival. Azt is elmondta, hogy a
Polgármesteri Hivatalban nem mindig a képzettségüknek megfelelı munkatársakat
sikerül felvenni, hanem amely pályázóból kilátják, hogy alkalmas az adott feladat,
akkor 6 hónapos próbaidıvel megbízást kap a feladat ellátására. Korábban valóban
vonzó volt a köztisztviselıi pálya, mára már nem vonzó.
Észrevételében megfogalmazta, hogy összességében az látszik, hogy a vita a
személyeskedés irányába megy el.
Dr. Kiss József képviselı úr ügyrendi javaslatként fogalmazta meg, hogy a
polgármester úr zárja le a vitát és rendeljen el szavazást.
Dr. Éles András polgármester úr az ügyrendi javaslatot szavazásra bocsátotta,
melyet a képviselı-testület egyhangúlag – külön határozat hozatala nélkül –
elfogadott. Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát a beszámoló
határozati javaslatának elfogadása tárgyában.

726

A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési
Irodájának 2006-2007. évi munkájáról és az ügyintézésérıl készült beszámoló
határozati javaslatát 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással (Buczkó József, Szólláth
Tibor) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

230/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzınek a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló 15/2005 (IV.15) Önkormányzati Rendelet módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról szóló, a 11/2008 (IV.28), a 19/2007 (X.31)
Önkormányzati Rendeletekkel módosított 16/2007 (VI.25) Önkormányzati
Rendelet 22. § (4) bekezdése alapján elıterjesztett, a Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati és Szervezési Irodájának 2006-2007. évi munkájáról és
ügyintézésérıl szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelıs: Határidı: Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Móricz
Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény és a Kéky Lajos Városi
Mővelıdési Központ alapító okiratainak elfogadására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (ÜIB, MOISB) megtárgyalta, az ÜIB kiegészítést tett, míg a MOISB
levette a napirendjei közül.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Elmondta továbbá, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatosan mindkét intézmény
módosított alapító okirat tervezete kiosztásra került.
(A testületi ülésrıl Balogh Zsigmond képviselı úr kiment, így a képviselı-testület ezt
követıen 13 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény és a
Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ alapító okiratainak elfogadására készült
elıterjesztés határozati javaslatát – a kiosztott módosított alapító okiratok figyelembe
vételével –
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-

a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény vonatkozásában
13 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta (határozat a napirend végén),
a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ vonatkozásában 13 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta (határozat a napirend végén).

A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület az alábbi
határozatokat hozta:

231/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat által
fenntartott Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény,
valamint Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ alapító okiratait - a
mellékletek szerint - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmények alapító okiratainak Magyar
Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságához történı
megküldésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 15.
Melléklet
a 231/2008. (VI. 30.) számú
Képviselı-testületi határozathoz

A LA P Í T Ó O K I R A T
Az intézmény neve:

Móricz Pál
Győjtemény

Városi

Könyvtár

és

Helytörténeti

Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. sz.

Székhelyen kívüli egységei:

- Helytörténeti Győjtemény
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 13. sz.
- Hajdú Ház és Kovácsmőhely
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 21.

Típusa:

Könyvtár és helytörténeti győjtemény

Alaptevékenységek:

TEÁOR szám: 9101
Könyvtári tevékenység
- könyvtári
dokumentációs
és
információs
tevékenység, dokumentumok győjtése, feldolgozása,
könyvtárhasználók számára rendelkezésre bocsátása,
olvasószolgálat mőködtetése,
- az intézmény helyismereti győjteményének
gyarapítása, feldolgozása,

728
- a
nagyközönségnek
vagy
kiemelt
felhasználóknak (pl. tanuló, kutató, oktató, az
intézmény munkatársa részére) nyújtott mindenfajta
könyvtári, olvasótermi, audiovizuális tári, közlevéltári
szolgáltatás és az állami levéltárak mőködtetése,
könyvek, térképek, periodikák, filmek, hanglemezek,
kazetták, mővészeti alkotások stb. kölcsönzése és
raktározása,
kérésre teljesített
információvisszakeresés,
a
fényképtári,
filmkönyvtári
szolgáltatás.
TEÁOR szám: 9102
Múzeumi tevékenység
A város múltjával kapcsolatos tárgyi emlékek,
dokumentumok győjtése, rendszerezése, szakszerő
kezelése,
muzeális
győjtemény
mőködtetése,
kiállítások rendezése.
TEÁOR szám: 9103
Történelmi hely, építmény mőködtetése
A Hajdú Ház és a Kovácsmőhely (Tájház) szakmai
tevékenysége.
Felügyeleti szerv által
engedélyezett kiegészítı
tevékenységek:

TEÁOR szám: 4761
Könyv-kiskereskedelem
Könyv (pl. nyomtatott könyv, brosúra, röplap, szótár,
lexikon, térkép) szakosodott kiskereskedelme.
TEÁOR szám: 8219
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Különbözı másolási, dokumentum készítési és a
speciális irodai ellátó tevékenységek.
TEÁOR szám: 6190
Egyéb távközlés
Telefon- és internet-hozzáférés biztosítása a
felhasználók
számára
szabadon
hozzáférhetı
eszközökön, a távközlési szolgáltatás viszonteladása.

Gazdálkodási jogköre:

az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendelet 14-15. §-ai alapján teljes
jogkörő, részben önállóan gazdálkodó intézmény.
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási Gazdasági
Ellátó Intézmény látja el. A munkamegosztás és a
felelısségvállalás rendjét a képviselı-testület által
jóváhagyott szabályozás tartalmazza.

Alapítás éve:

1951

Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Tanács

Fenntartó szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
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Felügyeleti szerv neve:
Költségvetési szerv
vezetıjének kinevezési
rendje:

Hajdúnánás
testülete

A vagyon feletti
rendelkezés:

Záradék:

Önkormányzat

Képviselı-

részben önálló jogi személyként mőködı költségvetési
szerv, vezetıje az igazgató, akit a Városi
Önkormányzat Képviselı-testülete nevez ki.

Az intézmény képviseletére jogosult:
Feladatellátást szolgáló
vagyon:

Városi

az igazgató

ingatlanok
és
ingóságok
az
önkormányzat
tulajdonai, melynek kezelıi jogát az intézmény látja
el az önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004.
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott,
többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendelet szerint.
az ingatlan-bérbeadás a vagyonrendelet 10. §-a, a
rendeltetésszerő használatot meghaladó vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés pedig a 12.§ (3)
bekezdés szerint

A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény alapító okirata a
231/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2008. július 1-én lép
hatályba.

Hajdúnánás, 2008. június 30.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

A LA P Í T Ó O K I R A T

Az intézmény neve:

Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ

Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.

Típusa:

közmővelıdési intézmény

Alaptevékenységek:

TEÁOR szám: 9004
Törvényben és az intézmény szakmai programjában
meghatározott keretek között mővészeti létesítmény
mőködtetése:
A helyi közösségi és kulturális élet színtere, amatır
mővészeti csoportok támogatása, hivatásos és amatır
képzıés
elıadómővészek
bemutatkozási
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lehetıségeinek biztosítása. A város lakosságának
szórakozási és közhasznú ismeretszerzési színtere.
TEÁOR szám: 8552
Kulturális képzés
Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny tanfolyamok
életminıséget
és
életesélyt
javító
tanulási,
felnıttoktatási lehetıségek megteremtése.
TEÁOR szám: 8559
Máshová nem sorolható egyéb oktatás
- a település környezeti, szellemi, mővészeti
értékeinek,
hagyományainak
feltárása,
megismertetése, a helyi mővelıdési szokások
gondozása, gazdagítása,
- az egyetemes, a nemzeti kultúra értékeinek
megismertetése,
- az ünnepek kultúrájának gondozása,
- az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı
közösségek tevékenységének támogatása.
TEÁOR szám: 9001
Elıadó-mővészet
Élı színházi mővek és egyéb színpadi alkotások
bemutatása, egyéb elıadói tevékenység, az egyéni
mővész tevékenysége.
TEÁOR szám: 9002
Elıadó-mővészetet kiegészítı tevékenység
Az élı mővek és egyéb színpadi alkotások
bemutatásának kiegészítı (segítı) tevékenységei.
TEÁOR szám: 9003
Alkotómővészet
A független mővész egyéni tevékenysége, az író
egyéni tevékenysége bármely témában.
TEÁOR szám: 8230
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Rendezvények szervezése, reklámozása és/vagy
menedzselése.
TEÁOR szám: 9329
Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás,
szabadidıs tevékenység
Az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és
szabadidıs tevékenység (pl. az érmés játékok,
játékautomaták üzemeltetése, a szabadidıpark
tevékenysége, a pihenést, szabadidıt szolgáló
eszközök kölcsönzése a szabadidıs szolgáltatás
szerves részeként, szabadidı-eltöltés jellegő vásárok,
bemutatók, táncterem, diszkó mőködtetése, a
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szórakoztatást célzó élı mősorok producereinek és
impresszárióinak tevékenysége.)
Felügyeleti szerv által
engedélyezett kiegészítı
tevékenységek:

TEÁOR szám: 6820
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Saját tulajdonú, bérelt (lízingelt) ingatlan bérbeadása
és üzemeltetése, továbbá a saját raktár, tároló
üzemeltetése, az üres raktár, tároló bérbeadása.
TEÁOR szám: 7320
Piac-, közvélemény-kutatás
A termék piaci lehetıségeinek, elfogadhatóságának,
felhasználóbarát voltának vizsgálata, illetve a
fogyasztók vásárlási szokásainak felmérése az
értékesítés elısegítése és új termék fejlesztése
érdekében, beleértve az eredmények statisztikai
elemzését, valamint a közvélemény-kutatás politikai,
gazdasági és társadalmi kérdésekben és az eredmények
statisztikai elemzése.
TEÁOR szám: 7911
Utazásközvetítés
Elsısorban út, utazás, szállítás, szálláshely-szolgáltatás
stb. értékesítése egy csomagban a nagyközönség és
üzleti ügyfelek számára, nagy- vagy kiskereskedelmi
alapon.
TEÁOR szám: 7912
Utazásszervezés
Az utak (csomagok) szervezését és összeállítását,
amelyet utazásközvetítık vagy közvetlenül az
utazásszervezık értékesítenek. Az utak (csomagok) a
következık
valamelyikét
vagy
mindegyikét
tartalmazzák
(személyszállítás,
szálláshelyszolgáltatás, étkeztetés, múzeumok, történelmi és
kulturális helyek, színházi, zenei vagy sportesemények
látogatása stb.)

Gazdálkodási jogköre:

az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendelet 14-15. §-ai alapján teljes
jogkörő, részben önállóan gazdálkodó intézmény.
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási Gazdasági
Ellátó Intézmény látja el. A munkamegosztás és a
felelısségvállalás rendjét a képviselı-testület által
jóváhagyott szabályozás tartalmazza.

Alapítás éve:

1950
(Jelenlegi név alatti önálló intézményként való
alapítási éve 2008.)

Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Tanács
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Fenntartó szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Felügyeleti szerv neve:

Hajdúnánás
testülete

Költségvetési szerv
vezetıjének kinevezési
rendje:

A vagyon feletti
rendelkezés:

Záradék:

Önkormányzat

Képviselı-

részben önálló jogi személyként mőködı költségvetési
szerv, vezetıje az igazgató, akit a Városi
Önkormányzat Képviselı-testülete nevez ki.

Az intézmény képviseletére jogosult:
Feladatellátást szolgáló
vagyon:

Városi

az igazgató

ingatlanok
és
ingóságok
az
önkormányzat
tulajdonai, melynek kezelıi jogát az intézmény látja
el az önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004.
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott,
többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendelet szerint.
az ingatlan-bérbeadás a vagyonrendelet 10. §-a, a
rendeltetésszerő használatot meghaladó vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés pedig a 12.§ (3)
bekezdés szerint

A Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ alapító okirata a 231/2008. (VI. 30.)
számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének jóváhagyásával 2008. július 1-én lép hatályba.

Hajdúnánás, 2008. június 30.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

232/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Gazdasági
Ellátó intézmény, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv és a részben
önállóan gazdálkodó
- Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ,
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény
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közötti – gazdálkodással kapcsolatos – munkamegosztás és felelısségvállalás
rendjét, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Kormányrendelet 14. § (5)-(6) bekezdése alapján, az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ és a Móricz Pál Városi Könyvtár és
Helytörténeti Győjtemény, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szervek elkülönítetten, önállóan látják el a tervezéssel, az elıirányzatfelhasználással, a kötelezettségvállalással és utalványozással kapcsolatos
feladatokat azzal, hogy kötelezettségvállalást és utalványozást csak az önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv ellenjegyzésével tehetnek a hatályos
szabályzatoknak megfelelıen. Elkülönítetten, önállóan látják el továbbá a
mőködtetés, a tárgyi eszköz felújítás, a beruházás és a vagyonkezelés
feladatait.
A pénzkezelés, a pénzellátás, az analitikus nyilvántartás, az
információáramlás, - szolgáltatás és a FEUVE feladatait összevontan látják el a
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézménnyel.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett intézményvezetık
értesítésérıl gondoskodjon, valamint hívja fel az intézményvezetıket a belsı
szabályzatoknak a fentiekben jóváhagyottaknak megfelelı elkészítésére.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 31.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a
II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola által az alapfokú mővészetoktatás
minısítésére vonatkozólag tett intézkedésekrıl
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
két bizottság (ÜIB, MOISB) tárgyalta, s mindkét bizottság elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
(A testületi ülésre Balogh Zsigmond képviselı úr visszaérkezett, így a képviselıtestület ezt követıen 14 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
A beszámolóval kapcsolatban az alábbi hozzászólás hangzott el:
Szólláth Tibor képviselı úr hozzászólásában kifejtette, hogy támogatja a kérelmet,
bár megjegyezte, hogy ha egy olyan intézményvezetı tette volna meg, aki a
polgármester úrnál nincs pozícióban, akkor órák hosszáig eltartana a vita a témával
kapcsolatban.
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Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát a beszámoló határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola által az
alapfokú mővészetoktatás minısítésére vonatkozólag tett intézkedésekrıl készült
beszámoló határozati javaslatát 12 igen szavazattal és 2 tartózkodással (Dr. Kiss
József, Buczkó József) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

233/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a
II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola által az alapfokú
mővészetoktatás minısítésére vonatkozólag tett beszámolóját megismerte
és azt elfogadja.
Felelıs: Határidı: Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
és Pedagógiai Szakszolgálat és a Bocskai István Általános Iskola által benyújtott
emeltszintő nyelvoktatás helyi tantervének szakértıi véleményezésére beérkezett
árajánlatokra
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PB, MOISB) megtárgyalta, a MOISB a Commitment Zrt-t javasolja
elfogadásra, míg a PB a MOISB döntését támogatja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának – kiegészítve a MOISB javaslatával, mely
szerint a 2 intézmény emeltszintő nyelvoktatás helyi tantervének véleményezésével a
Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. kerüljön megbízásra, 27.000,- Ft
megbízási díjért – elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat és a Bocskai István
Általános Iskola által benyújtott emeltszintő nyelvoktatás helyi tantervének szakértıi
véleményezésére beérkezett árajánlatokra készült elıterjesztés határozati javaslatát –
kiegészítve a MOISB azon javaslatával, mely szerint a 2 intézmény emeltszintő
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nyelvoktatás
helyi
tantervének véleményével
a
Commitment
Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. kerüljön megbízásra, 27.000,- Ft megbízási összegért –
11 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Balogh Zsigmond), és 2 képviselı nem vett
részt a szavazásban (Buczkó József, Szabóné Marth Éva) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

234/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Makláry Lajos
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Bocskai István Általános Iskola
emeltszintő nyelvoktatás helyi tantervének véleményezésével a
közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 44. §
(1) bekezdése alapján a Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.
(4028 Debrecen, Zákány u. 5. sz.) tanácsadó céget bízza meg.
A képviselı-testület a szakértıi vélemény elkészítésének határidejét
2008. augusztus 30-ban határozza meg, a szakértıi véleményezés költségét
pedig 27.000,- Ft összegben az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.
tanácsadó cég képviselıjét a képviselı-testület döntésérıl értesítse.
Feljogosítja a polgármestert a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat,
valamint a Bocskai István Általános Iskola emeltszintő idegen nyelv oktatás
helyi tantervének szakértıi véleményezésének feltételeit rögzítı szerzıdés
aláírására, valamint felkéri, hogy az elkészített szakértıi véleményt a
képviselı-testületnek mutassa be.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 15.
- szerzıdés megkötésére
2008. szeptember 30. - a szakértıi vélemény képviselı-testület
elé terjesztésére
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Makláry Lajos
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai
Szakszolgálatnál a 2008/2009-es tanévtıl a pedagógiai szakszolgálatot érintı
változásokra vonatkozóan
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
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Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PB, MOISB) megtárgyalta, s mindkét bizottság úgy foglalt állást, hogy a
napirend elıterjesztése a szeptemberi testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a MOISB elnök-helyettese ismertette a bizottság
javaslatát.
Dr. Éles András polgármester úr azt javasolta, hogy a Megyei Önkormányzat
támogatása érdekében azt kérte a 2 megyei önkormányzati képviselıtıl, hogy a lobbi
tevékenységeiket vegyék latba.
Szólláth Tibor képviselı úr elmondta, hogy az elmúlt év tavaszán a Pénzügyi
Bizottságnak volt egy kérése a polgármester úr felé, hogy Hajdúdorog város
polgármesterével kezdeményezzen tárgyalást a Pedagógiai Szakszolgálat támogatási
összegének ismételt áttekintése témájában. A bizottság úgy ítélte meg, hogy a
Pedagógiai Szakszolgálat tekintetében nem arányos a teherviselés a két
önkormányzat között.
(A testületi ülésrıl Török István képviselı úr kiment, így a képviselı-testület ezt
követıen 13 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérte, hogy a testület döntsön az
elıterjesztés napirendrıl történı levételérıl, és a szeptemberi ülésen történı
újratárgyalásáról.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát a MOISB által tett javaslatok elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálatnál a 2008/2009-es tanévtıl
a pedagógiai szakszolgálatot érintı változásokra vonatkozóan készült elıterjesztéssel
kapcsolatosan azt a MOISB javaslatot, mely szerint az elıterjesztést leveszi
napirendjei közül és a bizottság által javasolt kérdések megvizsgálása után a
szeptemberi ülésen kerül az elıterjesztés ismételt megtárgyalásra, 13 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

235/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a
Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálatnál a 2008/2009. tanévtıl a
pedagógiai szakszolgálatot érintı változásokat és úgy határoz, hogy az
elıterjesztést leveszi napirendjei közül, s a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottság által javasolt alábbi kérdések megvizsgálása után a
szeptemberi ülésen kerül a téma ismételten megtárgyalásra:
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- a Pedagógiai Szakszolgálatnál az integráltan nevelhetı sajátos nevelési
igényő tanulóknak a Hajdúdorogra esı létszáma,
- Hajdúdorog milyen összeggel járul hozzá a szakszolgálat mőködéséhez,
- ha a költségek arányosan elosztásra kerülnek, a Hajdúdorogra esı
költség milyen nagyságrendet képvisel,
- a kistérségtıl származó támogatás mértéke, illetve annak felhasználási
lehetıségei.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény vezetıjét a testület döntésérıl
tájékoztassa és a 2008. szeptemberi testületi-ülésre gondoskodjon
elıterjesztés készítésérıl.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. augusztus 15. tájékoztatásra
2008. szeptember 15. elıterjesztés készítésére
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
217/2008. (VI. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat kiegészítésére
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PB, MOISB) megtárgyalta, s mindkét bizottság elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát az elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a 217/2008. (VI. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
kiegészítésére készült elıterjesztés határozati javaslatát 12 igen szavazattal és
1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Buczkó József) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

236/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi,
hogy az Észak - Hajdúsági Szakképzés - Szervezési Társulás, amelynek
tagja Hajdúnánás Városi Önkormányzat, a TIOP-3.1.1/08/1 kódszámú a
„TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” címő
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pályázat
benyújtásához
a 217/2008. (VI. 16.) számú Képviselıtestületi Határozatban meghatározott sajáterı a pályázat végösszegének
változása miatt 10.000,- Ft-tal növekedett.
A képviselı-testület a pályázat 170.000 eFt önrészét kiegészíti a szükséges
10.000,-Ft-tal, mely összeget az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: azonnal
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a II.
Számú Óvodai Egység kérelméhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
3 bizottság (PB, ÜIB, MOISB) megtárgyalta, s mindhárom bizottság 100 eFt
támogatást javasol az intézménynek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
(A testületi ülésre Török István képviselı úr visszaérkezett, így a képviselı-testület
ezt követıen 14 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának – kiegészítve a bizottságok által is javasolt
100.000,- Ft támogatási összeg biztosításával – elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a II. Számú Óvodai Egység kérelméhez készült elıterjesztés
határozati javaslatát – kiegészítve a bizottságok által javasolt 100.000,- Ft támogatási
összeg biztosításával – 13 igen szavazattal és 1 képviselı nem vett részt a
szavazásban (Buczkó József) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

237/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a
II. Számú Óvodai Egység kérelmét, és az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
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megalkotott, a 17/2006. (V. 25.) és
a
26/2006.
(IX.
25.)
Önkormányzati Rendeletekkel módosított 21/2005. (V. 25.) számú
Önkormányzati Rendelet 11. §-a alapján hozzájárul a Hétszínvirág Óvoda a
Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1. szám alatti, 6333. hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanon fennálló óvodai rendeltetéső egységhez kapcsolódóan
a volt általános iskola tantermének felhasználásával tornaszoba
kialakításához, valamint a volt napközi épületének középsı raktárának
udvarra nyíló külsı ajtó beállításával raktár helyiségként való
kialakításához és használatához.
A képviselı-testület a fent megjelölt épületrésznek a rendeltetésszerő
használatához szükséges átalakítás költségeihez 100.000,- Ft összegő
támogatást biztosít az önkormányzat 2008. évi költségvetésének tartaléka
terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. augusztus 31.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
Állami Számvevıszék által Hajdúnánás Város Önkormányzatát a 2007. évben
megilletı normatív hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó
elszámolásának ellenırzésérıl készített számvevıi jelentés megtárgyalására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PB, ÜIB) megtárgyalta, s mindkét bizottság elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslata 1.) és 2.) pontjának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület az Állami Számvevıszék által Hajdúnánás Város
Önkormányzatát a 2007. évben megilletı normatív hozzájárulás és átengedett
személyi jövedelemadó elszámolásának ellenırzésérıl készített számvevıi jelentés
megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatának
- 1.) pontját 13 igen szavazattal és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban
(Szólláth Tibor) elfogadta (határozat a napirend végén),
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-

2.) pontját 14
napirend végén).

igen

szavazattal

(egyhangúlag) elfogadta (határozat a

A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület az alábbi
határozatokat hozta:

238/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és
megtárgyalta az Állami Számvevıszék Önkormányzati és Területi
Ellenırzési Igazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Ellenırzési Irodája által
„Hajdúnánás Város Önkormányzatát a 2007. évben megilletı normatív
hozzájárulás és átengedett személyi jövedelemadó elszámolásának
ellenırzésérıl” a V-3006-8/2008. számú ellenırzési program szerinti 904.
témaszámú ellenırzésérıl készített számvevıi jelentést.
A képviselı-testület az ellenırzés során feltárt, és a számvevıi jelentésben
rögzített hiányosságok helyreigazítására, kiküszöbölésére a polgármester
által készített intézkedési tervet megismerte és azt megfelelınek találta.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az intézkedési tervben leírtak
végrehajtásáról.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: az intézkedési terv szerint

239/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Állami
Számvevıszék Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság HajdúBihar Megyei Ellenırzési Irodája által „Hajdúnánás Város Önkormányzatát
a 2007. évben megilletı normatív hozzájárulás és átengedett személyi
jövedelemadó elszámolásának ellenırzésérıl” a V-3006-8/2008. számú
ellenırzési program szerinti 904. témaszámú ellenırzése alapján
meghatározott 3.636.093,- Ft normatív hozzájárulás és személyi
jövedelemadó, valamint ennek kamata 697.199,- Ft visszafizetését az
önkormányzat 2008. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. június 30.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
folyószámla hitel-szerzıdés módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést a
PB megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek, azonban
2 javaslatot fogalmazott meg.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a PB elnöke ismertette a bizottság javaslatait.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta továbbá, hogy az OTP és Kereskedelmi
Bank Nyrt. azt az ajánlatot tette, hogy a 3 havi búborhoz viszonyítottan 1,5 %-ra
vitte le a kamatot, ami 0,2 % engedményt jelent.
Szólláth Tibor képviselı úr elmondta, hogy a PB javaslata megvilágította, hogy
áprilisban az OTP duplájára emelte az önkormányzat kamatszintjét.
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy a PB azon
javaslatára, mely szerint induljanak el a számlavezetés megpályáztatásával
kapcsolatos elıkészítı munkálatok, az önkormányzatnak november 30-ig kell
döntenie a bankváltással kapcsolatban.
Elmondta továbbá, hogy a jegyzı asszony jelezte felé, hogy a napirend kapcsán
felvetıdött az a javaslat, hogy az önkormányzat számlavezetése esetleges
megpályáztatásának elıkészítı munkái készüljenek el, és a testület döntsön arról,
hogy mikorra készüljön el ez az elıkészítı munka.
Az a javaslata, hogy a közgazdasági irodavezetı visszatérte után a képviselı-testület
a pénteken du. 14,00 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére ez a téma
elıterjesztésre kerül.
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát az elıterjesztés határozati
javaslatának – kiegészítve a PB javaslatával és az elıbb elhangzott javaslattal –
elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a folyószámlahitel-szerzıdés módosítására készült elıterjesztés
határozati javaslatát – kiegészítve a PB azon javaslatával, mely szerint a
számlavezetés megpályáztatásával kapcsolatos elıkészítı munkálatok induljanak el,
amelyre vonatkozóan a testület rendkívüli ülésére készüljön elıterjesztés – 14 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

240/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a gazdálkodás
biztonsága érdekében, 2008. július 3-ától 200 millió Ft összegő
folyószámla-hitelkeret igénybevételét határozza el a számlavezetı,
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-tıl.
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A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a
folyószámlahitel és járulékai visszafizetését az önkormányzat
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 15.
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza,
hogy az önkormányzat számlavezetése esetleges pályáztatásának
elıkészítı munkájával kapcsolatban a képviselı-testület rendkívüli
ülésére készüljön elıterjesztés.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 04.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Városmarketing Tervének elfogadásáról
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
mind a 6 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta,
mindegyik bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek, az MSzVB
javaslatot fogalmazott meg.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dombi György képviselı úr – mint az MSzVB tagja – felvetette, hogy az MSzVB
javaslatába nem került rögzítésre, hogy a város bevezetı útjaira, például Nyíregyházi
út bevezetı szakaszára kerüljön kihelyezésre a városi fürdıt jelzı eligazító tábla.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy 2008. október 31-e az intézkedési
terv benyújtásának határideje. A felvetett táblák kihelyezése a Közútkezelı Kht.
kompetenciája. A tábláknak szabványosnak kell lenni, és jelentıs költségvonzattal is
járnak.
Buczkó József képviselı úr felvetette, hogy a fıtér átalakítása után EU-s táblák
maradtak a helyszínen, amelyek aktualitásukat vesztették.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát az elıterjesztés határozati javaslatának – kiegészítve azzal, hogy
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megvizsgálásra
kerül,
hogy
az egyszerősített táblákat hova és hogyan
lehetne elhelyezni – elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Városmarketing Tervének
elfogadásáról készült elıterjesztés határozati javaslatát – kiegészítve azzal, hogy
megvizsgálásra kerül, hogy az egyszerősített táblákat hova és hogyan lehetne
elhelyezni – 14 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

241/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a város
polgármestere által elkészített és bemutatott Hajdúnánás Városmarketing
Tervét elfogadja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a terv
széleskörő megismertetésérıl és a megvalósításra vonatkozó intézkedési
terv elkészítésérıl.
A képviselı-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az
önkormányzat 2009. és 2010. évi költségvetésében a marketing tervben
megjelölt feladatok finanszírozására tegyen javaslatot.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. augusztus 31. - megismertetésre
2008. október 31. - intézkedési terv benyújtására
2009. és 2010. évi költségvetések tervezése - finanszírozási
javaslat megtételére
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete – az ülésen
elhangzott javaslat figyelembe vételével – megvizsgáltatja annak
lehetıségét, hogy a város területén hova lehetne a Városi Fürdı
megközelítését megkönnyítı tájékoztató táblákat kihelyezni.
Felkéri a polgármestert, hogy a táblák kihelyeztetésérıl a képviselıtestületet tájékoztassa.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. szeptember 15.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
hajdúböszörményi kistérségben Komplex Szabadidısport, Szeniorsport, tematikus
Kistérségi Sporttáborozási Programok megvalósításához pályázat benyújtására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PB, MOISB) megtárgyalta, s mindkét bizottság elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
(A testületi ülésrıl Buczkó József képviselı eltávozott, míg Tóth Imre képviselı úr
kiment, így a képviselı-testület ezt követıen 12 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a hajdúböszörményi kistérségben Komplex Szabadidısport,
Szeniorsport, tematikus Kistérségi Sporttáborozási Programok megvalósításához
pályázat benyújtására készült elıterjesztés határozati javaslatát 12 igen szavazattal és
2 képviselı nem vett részt a szavazásban (Buczkó József) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

242/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a
Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás által megpályázott, az
Önkormányzati
és
Területfejlesztési
Minisztérium
Sport
Szakállamtitkársága által SPO-KSZP-2008, SPO-KTP-2008 és SPO-KSZE2008 kódszámokon meghirdetett pályázatokat, az azok keretében
megvalósításra tervezett sportprogramokat.
A képviselı-testület a 2008. évben megvalósuló kistérségi sportprogramok
megvalósításához 134.666,- Ft összegő támogatást biztosít az
önkormányzat 2008. évi költségvetésének tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 31.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
újházhelyi telekosztáshoz kapcsolódó szempontrendszer kidolgozására
Elıadó: Kırösiné Bódi Judit ad-hoc bizottság elnöke
Kırösiné Bódi Judit képviselını – mint az ad-hoc bizottság elnöke – a napirend
kapcsán az alábbi kiegészítéseket tette:
- Az ad-hoc bizottság nem tárgyalta azt a lehetıséget, hogy mi van abban az
esetben, ha kevesebb a jelentkezık száma, mint 30 fı. Ebben az esetben az a
javaslata a bizottságnak, hogy ugyanúgy kerüljön meghirdetésre és ugyanúgy
kerüljön kiosztásra annyi jelentkezınek, ahányan vannak.
- Javaslata továbbá a bizottságnak, hogy nyilvánítsa ki a testület, hogy amennyiben
túl sok lenne a jelentkezık száma, akkor lehetıségekhez mérten legalább
6 évig folytassa az önkormányzat ezt az akcióját, miszerint ingyen telkeket
biztosít az építkezni vágyók számára.
(A testületi ülésre Tóth Imre képviselı úr visszaérkezett, így a képviselı-testület ezt
követıen 14 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatást adott a helyi televízió nézıinek az
elıterjesztésben foglalt telkek értékesítésérıl.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a PB, az MSzVB, az ÜIB elnökei ismertették a
bizottságok javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatosan az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások
hangzottak el:
Dombi György képviselı úr – mint az MSzVB tagja – észrevételezte, hogy az
MSzVB ülésen fogalmazódott meg az a kérdés, hogy a jelzálogjog bejegyzése nem
nehezíti-e meg az építkezıknek a hitelfelvételét.
Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte, hogy mit ért az ad-hoc bizottság a
hajdúnánási kötıdésen.
Kırösiné Bódi Judit képviselını a kérdésre azt válaszolta, hogy a határozati
javaslatban a szempontok között megtalálható, hogy „… Hajdúnánáson lakik/lakott
vagy dolgozik.”, - ez jelenti a hajdúnánási kötıdést.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzını az MSzVB ülésen felvetett kérdésre az alábbi
választ adta:
Hasonlóan, mint az elsı lakáshoz jutók támogatására bejegyzett jelzálogjognál jár el
az önkormányzat, miszerint bejegyezteti a jelzálogjogot és az elidegenítési tilalmat.
Amennyiben a banktól hitelt szeretne felvenni az építtetı, abban az esetben a bank
annyit kér, hogy ranghelycserét szeretne kérni, hiszen a bank elsıbbségi bejegyzést
kér az esetek többségében, sıt az eddigi gyakorlat szerint minden esetben. Ez
annyival jár, hogy az önkormányzat javára bejegyzett jog hátrább sorolva, de
természetesen a tulajdoni lapon bejegyzésre kerül.
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Kırösiné Bódi Judit képviselını ismertette a helyi televízió nézıivel az újházhelyi
telkekre vonatkozó pályázat benyújtására vonatkozó határidıt, és hangsúlyozta, hogy
a telkek értékesítésével kapcsolatosan a képviselı-testület a szeptemberi ülésén
hozza meg a döntését. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat senkit nem zár ki a
pályázatból, viszont a 30-nál több jelentkezı esetén a pontozásos rendszer az egyben
rangsort is jelent.
Dr. Éles András polgármester úr megjegyezte, hogy jelentıs fenntartásai vannak a
pályázati feltételek egyes részeivel.
Ezt követıen szavazást rendelt el. Elıször a módosító javaslatokról kérte a testület
tagjainak a szavazatát, majd az elıterjesztés határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A képviselı-testület az újházhelyi telekosztáshoz kapcsolódó szempontrendszer
kidolgozására készült elıterjesztéssel kapcsolatosan
- azt a PB javaslatot, miszerint az önkormányzat 5 évig, de maximum a most
értékesítésre kerülı telkekkel szomszédos telkek felosztásáig alkalmazza, vagyis
az önköltségi ár legyen a telek értékesítésére meghirdetett ár, 8 igen, 1 nem
szavazattal (Dr. Éles András) és 4 tartózkodással (Kırösiné Bódi Judit, Boros
Miklós, Balogh Zsigmond, Miltner Attila) elfogadta (határozat a napirend végén),
- azt a javaslatot, mely szerint a pályázati felhívás a Hajdúnánási Újságban, a
Hajdú-bihari Hét címő újságban és a város honlapján jelenjen meg, 12 igen és
1 nem szavazattal (Dr. Éles András) elfogadta (határozat a napirend végén),
- azt a javaslatot, miszerint a telkek kedvezményes értékesítési ára 1.230.000,- Ft,
13 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta (határozat a napirend végén),
- azt a javaslatot, miszerint a 2.500.000,- Ft jelzálogjog kerüljön bejegyzésre,
12 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Török István) elfogadta (határozat a
napirend végén),
- azt a javaslatot, miszerint 10 éves elidegenítési tilalom kerüljön bejegyeztetésre,
12 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Török István) elfogadta (határozat a
napirend végén).
Dr. Éles András polgármester úr azt javasolta, hogy a – Pénzügyi Bizottság
javaslatát módosítva – a pályázat benyújtásának határideje augusztus 20-a, míg a
pályázatok bontásának határideje szeptember 1-e de. 08,00 óra legyen.
Ezt követıen az elhangzott javaslatok elfogadásáról kérte a testület tagjainak a
szavazatát.
A képviselı-testület az újházhelyi telekosztáshoz kapcsolódó szempontrendszer
kidolgozására készült elıterjesztéssel kapcsolatosan azt a javaslatot, miszerint
- a pályázatok benyújtásának határideje 2008. augusztus 20-a legyen, 13 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta (határozat a napirend végén),
- a pályázatok bontásának határideje 2008. szeptember 01. de. 08,00 óra legyen,
11 igen szavazattal és 2 képviselı nem vett részt a szavazásban (Dr. Juhász
Endre, Dr. Kiss József) elfogadta (határozat a napirend végén),
- 6 évig az önkormányzat a jelenlegi döntéséhez kötve lenne, ezáltal ezen idıpontig
kedvezményes telkeket biztosít, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Dr. Kiss
József) és 2 képviselı nem vett részt a szavazásban (Dr. Juhász Endre, Szólláth
Tibor) elfogadta (határozat a napirend végén).
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Dr. Éles András polgármester úr jelezte a képviselı-testület felé, hogy most két
érvényes döntése van arra vonatkozóan, hogy 5 vagy 6 évig köti magát a
kedvezményes telkek biztosításához.
Szólláth Tibor képviselı úr elmondta, hogy el tudja fogadni a 6 évet, és a jelenlegi
felosztásra kerülı terület mellette lévı területet látja további telekként kialakítani.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy az ı javaslata az, hogy 6 évig az
önkormányzat kötve van ahhoz, hogy önkormányzati ingatlant, elsısorban az
újházhelyen, de ha ezen a területen elfogyna, akkor másönkormányzati területen
ingyenesen ad, kivéve a bekerülési költséget, amely a terület építési telekké
minısítéséhez szükséges.
Ezt követıen a Szólláth Tibor képviselı úr által elhangzott javaslatot tette fel
szavazásra, majd az általa megfogalmazott javaslatról kérte a testület tagjainak a
szavazatát.
A képviselı-testület a Szólláth Tibor képviselı úr által tett javaslatot 7 igen, 1 nem
szavazattal (Dr. Éles András) és 5 tartózkodással (Kırösiné Bódi Judit, Boros
Miklós, Balogh Zsigmond, Miltner Attila, Dr. Kiss József.) elfogadta (határozat a
napirend végén).
A képviselı-testület a Dr. Éles András polgármester úr által tett javaslatot 6 igen,
3 nem szavazattal (Dr. Juhász Endre, Dr. Kiss József, Kállai Sándor) és
4 tartózkodással (Szabóné Marth Éva, Tóth Imre, Dombi György, Szólláth Tibor)
nem fogadta el.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen az elıterjesztés határozati
javaslatáról – figyelemmel a közbeesı szavazások eredményeire is – kérte a testület
tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület az újházhelyi telekosztáshoz kapcsolódó szempontrendszer
kidolgozására készült elıterjesztés határozati javaslatát – módosítva és kiegészítve az
elızıekben elfogadott javaslatokkal – 12 igen és 1 nem szavazattal (Dr. Éles András)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

243/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában lévı, hajdúnánási 0120/19. hrsz-ú, 18.855 m2-es területő ingatlanon, 30 db
összközmőves építési telek - azok ingatlan nyilvántartási átvezetését követıen kedvezményes értékesítését határozza el az alábbiak szerint:
Pályázati feltételek:
- A telkek pályázat során kedvezményes értékesítésre meghirdetett ára 1.230.000,- Ft
- A szerzıdés megkötését követı 2 éven belül a pályázó lakóingatlan megépítésére
köteles, melyet a pályázó használatbavételi engedély benyújtásával köteles igazolni.
A 2 éves megvalósítási határidı csak abban az egy esetben hosszabbodhat meg további
1 évvel, ha a késedelem oka a közmővek hiánya.
- A késedelem igazolásának egyéb okból és méltányosságnak helye nincs.
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A telekhez jutó 30 pályázó kiválasztása pontozásos szempontrendszer szerint történik
az alábbiak szerint:

Szempont
ha a pályázó vagy pályázók 40 év alatti
életkorúak
a gyermekét egyedül nevelı szülı,
illetve élettársi vagy házastársi
kapcsolat esetén,
gyermekek száma, illetve sérült
gyermekek száma, ha az orvos, vagy
szakértıi bizottság ezt igazolással
alátámasztja
ha a házastárs/élettárs egyike vagy
mindkettı hajdúnánási kötıdéső, ez
esetben Hajdúnánáson lakik/lakott
vagy dolgozik
ha a telekvásárlási szándék által
szociális bérlakás szabadul föl
-

-

-

-

Adható pontszám
személyenként 1-1 pont adható
(Összesen: 2 pont)
bármelyik feltétel meglétére 1 pont
adható (Összesen: 1 pont)
gyermekenként 1 pont, illetve sérült
gyermek esetében 2 pont adható (A
pontszám a gyermekek számától függ,
illetve attól, hogy van-e sérült
gyermek)
személyenként elsı feltétel megléte
esetén 1-1 pont adható, személyenként
második feltétel megléte esetén 1-1
pont adható (Összesen: 4 pont)
1 pont adható (Összesen: 1 pont)

A pontozásos szempontrendszer alapján kiválasztott 30 pályázó között a telkek
kiosztása sorsolás útján történik véletlenszerően azzal, hogy a telkek a helyrajzi
számoknak megfelelıen kerülnek sorszámozásra.
Amennyiben a 30. helyért pontszám azonosság lép föl, sorsolással születik döntés az
azonos pontszámmal rendelkezı pályázók között.
A pontozási rendszer alapján kiválasztott 30 pályázó a pontszám megállapítása és a
sorsolás közti idıpontban 300.000,- Ft kauciót köteles megfizetni az önkormányzat
részére. Amennyiben a pályázó a sorsolást követıen eláll a telekvásárlási szándéktól,
abban az esetben a kaució teljes összegét elveszíti, egyéb esetben a befizetett kaució a
telek vételárába beszámításra kerül. Ha a pályázó a sorsolás elıtt eláll pályázati
szándékától, úgy a pontozási rendszer alapján a következı sorszámú pályázó lép a
helyébe.
Az értékesített telkek vonatkozásában a szerzıdés megkötésétıl számított 10 éves
idıtartamú, 2.500.000,- Ft összegő jelzálogjog bejegyzésére kerül sor a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat javára. A jelzálogjog biztosítására a szerzıdés megkötését követı
10 éves idıtartamra elidegenítési tilalom bejegyzésére kerül sor a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat javára.
Amennyiben az építkezés meghiúsul, vagy 10 évnél hamarabb eladásra kerül az ingatlan,
úgy a visszafizetési kötelezettség keletkezik, melynek mértéke a telek kedvezményes ára
és annak a teljes közmővel ellátott aktuális piaci értéke közti különbség.
A nyertes pályázó a vételárat az adásvételi szerzıdéssel egyidejőleg köteles megfizetni az
önkormányzat részére.
A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázati kiírásnak nem megfelelı pályázatok beérkezése
esetén nem hirdet eredményt, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázati felhívást a Hajdú-Bihari Hét címő újságban, a Hajdúnánási Újságban, a Helyi
Televízió képújságjában, valamint a város honlapján kell közzétenni, a pályázók részére
pályázati útmutatót kell biztosítani.
A pályázatok beérkezési határideje:

2008. augusztus 20.
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A pályázat beadható személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán, zárt
borítékban „Pályázat építési telkek kedvezményes értékesítésére” felirattal és zárt borítékban
a pályázó nevének feltüntetésével egy példányban.
A pályázatok bontása:
2008. szeptember 01. de. 08,00 óra
A hajdúnánási 0120/19. hrsz-ú, 18.855 m2-es területő ingatlanon kialakult kedvezményes
építési telkek ingatlan nyilvántartási átvezetését követıen, a pontozási rendszer alapján
kiválasztott 30 pályázó személyérıl az ad-hoc bizottság javaslata alapján a képviselı-testület
dönt.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételérıl gondoskodjon, valamint a telkek
ingatlan nyilvántartási átvezetését követıen azok értékesítésérıl szóló elıterjesztést terjessze
a képviselı-testület elé.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 31. a szempontrendszer közzétételére
2008. október 16. az értékesítésrıl szóló döntés meghozatalára

2.) A képviselı-testület elhatározza, hogy 6 évig, illetıleg ameddig az újházhelyen telekosztásra
kijelölt területen lesz kiosztásra váró telek, az önkormányzat továbbra is ingyenesen, csupán
a telekalakítások bekerülési költségeinek megfizetése mellett biztosít telket az építkezni
szándékozók számára.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: folyamatos

Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
hasznosítható önkormányzati tulajdonban lévı forgalomképes ingatlanok értékesítési
feltételeinek meghatározására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban az ÜIB, az MSzVB, a PB elnökei, valamint a VKIB
elnök-helyettese ismertették a bizottságok javaslatait, melyek a jegyzıkönyv
mellékletét képezik.
Az elıterjesztéssel kapcsolatosan az alábbi kérdések, észrevételek, javaslatok,
hozzászólások hangzottak el:
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a VKIB-hoz egy kérdése van:
mibıl, milyen célra, hogyan.
Dr. Kiss József képviselı úr – mint a VKIB elnök-helyettese – az elhangzott
kérdéssel kapcsolatosan megemlítette a Bocskai utcán, a volt szálloda épületének
felújítását, amely épület a karakterét megtartotta, ugyanakkor több funkció is

750

elhelyezésre került és nagyon impozáns látványt
nyújt.
Hasonló
jellegő
megoldást szeretne a bizottság kialakítani a Dorogi u. 5. szám alatti ingatlan
tekintetében.
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatást adott arról, hogy az OTP a
Köztársaság téren lévı bankfiókját felújítja, illetve bıvíti, ezért ez a bank a Dorogi u.
5. szám alatti ingatlanba nem fog átköltözni. Tájékoztatta a testület tagjait még arról
is, hogy a Dorogi u. 5. szám alatti önkormányzati ingatlan nem áll helyi védelem
alatt. Az árakat tekintve irreálisnak tartja.
Szólláth Tibor képviselı úr azt javasolta, hogy a Dorogi u. 5. és 7. szám alatti
ingatlan kérdésében a képviselı-testület látványterv benyújtását kérje, amelybıl
kitőnik, hogy az érdeklıdı milyen célra akarja az épületet hasznosítani, és milyen
átalakításokkal akarja azt megtenni.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy ismételten szeretné azt
hangsúlyozta, hogy a Dorogi u. 5. szám alatti épület nem áll helyi védelem alatt.
Elmondta továbbá, hogy a jelzett ingatlanon van 2 tulajdonos is, akivel
egyeztetéseket kell lefolytatni.
Balogh Zsigmond képviselı úr megkérdezte a Városfejlesztési és Gazdálkodási
Iroda irodavezetıjétıl, hogy az a megoldás, hogy látványterv alapján lehet dönteni,
egyáltalán járható út-e.
Agárdi László, a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıje az
elhangzott kérdésre az alábbi választ adta:
Elsısorban a vásárlói szándékkal kell tisztában lenni. Egyáltalán biztos-e a
képviselı-testület abban, hogy a szóban forgó épületet bontásra fogják megvásárolni.
Ha az önkormányzat vázlatterv benyújtásával hirdeti meg az ingatlan értékesítését,
akkor nem biztos, hogy a tényleges szándékot fogja tükrözni. Egy vázlattervnek az
elkészítése hosszú idıtartamot vesz igénybe és költségkihatással is jár.
Török István képviselı úr felvetette azt az esetet, hogy nehogy az önkormányzat
úgy járjon, hogy kifizet több százezer forintot hirdetésekre és az ingatlanok
megvásárlására nem lesz érdeklıdı, illetve jelentkezı. Lehet, hogy az ingatlanok
beépítési korlátozottságát fel kellene oldani.
(A testületi ülésrıl Dr. Kiss József képviselı úr kiment, így a képviselı-testület ezt
követıen 12 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen szavazást rendelt el. Elıször arról
kérte a testület tagjainak a szavazatát, hogy az ingatlanok beépítési korlátozását fel
kívánja-e oldani. Ha ez a javaslat elfogadásra kerül, akkor viszont az ingatlanok
értékesítése pályázati úton történjen.
A képviselı-testület a hasznosítható önkormányzati tulajdonban lévı forgalomképes
ingatlanok értékesítési feltételeinek meghatározására készült elıterjesztéssel
kapcsolatban azt a javaslatot, mely szerint az ingatlanok beépítési korlátozását fel

751

kívánja oldani, 9 igen, 2 nem szavazattal (Dr. Éles András, Dr. Juhász Endre) és
1 tartózkodással (Szólláth Tibor) elfogadta.
Szólláth Tibor képviselı úr felvetette, hogy az elızı javaslat tárgyában lehetne-e új
szavazást tartani.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzını az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a
képviselı-testületnek van lehetısége, hogy egy adott témában újraszavazást tartson.
Szabóné Marth Éva képviselını bejelentette, hogy a szavazás alkalmával
tévedésben volt és nem volt elég körültekintı, ezért új szavazást kér az elızı
javaslattal kapcsolatban.
Dr. Éles András polgármester úr a bejelentésre figyelemmel kérte a testület
tagjainak a szavazatát arról, hogy az elızı javaslat tárgyában ismételten szavazást
kíván elrendelni.
A képviselı-testület 11 igen és 1 nem szavazattal (Boros Miklós) – külön határozat
hozatala nélkül – úgy döntött, hogy arról a javaslatról, miszerint az ingatlanok
beépítési korlátozásának feloldásáról szavazást kíván tartani.
Dr. Éles András polgármester úr ismételten kérte a testület tagjainak a szavazatát a
Török István képviselı úr azon javaslatának elfogadása tárgyában, mely szerint az
ingatlanok beépítési korlátozását fel kívánja-e oldani.
A képviselı-testület a hasznosítható önkormányzati tulajdonban lévı forgalomképes
ingatlanok értékesítési feltételeinek meghatározására készült elıterjesztéssel
kapcsolatban azt a javaslatot, mely szerint az ingatlanok beépítési korlátozását fel
kívánja oldani, 2 igen (Boros Miklós, Török István), 6 nem szavazattal és
4 tartózkodással (Balogh Zsigmond, Miltner Attila, Kállai Sándor, Szabóné Marth
Éva) nem fogadta el.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen az elıterjesztés eredeti javaslatairól
kérte a testület tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület a hasznosítható önkormányzati tulajdonban lévı forgalomképes
ingatlanok értékesítési feltételeinek meghatározására készült elıterjesztés határozati
javaslatát
- a Bocskai u. 18. és a Bocskai u. 20. szám alatti ingatlanokra vonatkozóan
– kiegészítve azzal, hogy az értékesíti árat 20 mFt-ban és 40 mFt-ban határozza
meg – 10 igen szavazattal és 2 tartózkodással (Boros Miklós, Török István)
elfogadta (határozat a napirend végén),
- a Dorogi u. 5. számú ingatlanra vonatkozóan – módosítva azzal, hogy próbáljon
az önkormányzat ennek az épületnek ne az értékesítést, hanem olyan funkciót
találni, amelynek az esetleges bérlı az épület jellegét megtartva vállalja az épület
felújítását, a jelenlegi arculatának megtartását, 10 igen szavazattal és
2 tartózkodással (Dr. Éles András, Szólláth Tibor) elfogadta (határozat a napirend
végén),
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a Dorogi u. 5. és 7. számra vonatkozóan, eredeti változatában, 3
igen (Dr. Éles András, Dr. Juhász Endre, Török István), 1 nem szavazattal
(Szólláth
Tibor)
és
8 tartózkodással nem fogadta el,
a Fürdı út melletti, 5381/3. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan – kiegészítve azzal,
hogy 25 mFt + ÁFA kiinduló licitáron kerüljön értékesítésre – 11 igen szavazattal
és 1 tartózkodással (Török István) elfogadta (határozat a napirend végén),
a Tiszavasvári út mellett lévı, 0124/29. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, mely
szerint a második francia bekezdésben szereplı „elınyt élvez az a pályázó,
amelyik egy tömbben kívánja megvásárolni a szomszédos, magántulajdonban
lévı 1586. hrsz-ú ingatlannal” szövegrész a kiírásba benne maradjon, 5 igen,
1 nem szavazattal (Dr. Juhász Endre), 4 tartózkodással (Kállai Sándor, Tóth Imre,
Szabóné Marth Éva, Dombi György) és 2 képviselı nem vett részt a szavazásban
(Török István, Szólláth Tibor),
a Tiszavasvári út mellett lévı, 0124/29. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, mely
„szabad felhasználásra, ipari vagy kereskedelmi létesítmény elhelyezése céljából
értékesíthetı,” szövegrész, kiegészítve hogy a pályázónak a beruházás
idıpontjára vonatkozóan nyilatkoznia kell, és az ingatlan 10 mFt-os kiinduló
licitáron kerüljön meghirdetésre, 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Török
István) elfogadta (határozat a napirend végén),
a Dorogi u. mellett, 3261. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, módosítva azzal, hogy
az ingatlant elsıdlegesen családi ház építési alkalmas telkekként kívánja
értékesíteni, és a telekvásárlási szándék megismerése után hoz konkrét döntést az
értékesítési feltételek meghatározásáról és a megjelölt terület megosztásáról,
valamint 6 db építési telek kialakítása történne meg, 8.000,- Ft/négyzetméter +
ÁFA értékesítési ár figyelembevételével, 7 igen szavazattal, 4 tartózkodással
(Dr. Éles András, Dr. Juhász Endre, Boros Miklós, Török István) és 1 képviselı
nem vett részt a szavazásban (Kırösiné Bódi Judit) elfogadta (határozat a
napirend végén).

Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen az elhangzott határidıket, majd a
pályázatok megjelentetésének helyét ismertette, mely szerint
- a pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 25. de. 09,00 óra,
- a pályázatok bontásának ideje: 2008. augusztus 26. du. 14,00 óra,
- a versenytárgyalás és licitálás idıpontja: 2008. augusztus 28. de. 09,00 óra,
- a pályázati felhívást a Hajdú-bihari Hét címő újságban, a Hajdúnánási Újságban,
az önkormányzat honlapján és a helyi televízió képújságban kell megjelenteni.
Dombi György képviselı úr azt javasolta, hogy a munkabizottság tagjai Szólláth
Tibor, Kállai Sándor és Török István képviselık legyenek.
Dr. Éles András polgármester úr azt javasolta, hogy a pályázat megjelentetésének
határideje 2008. július 10-e, míg a szerzıdések megkötésének idıpontja 2008.
december 31-e legyen. Elmondta, hogy a munkabizottság kompetenciája a nem
összegszerően meghirdetettek esetére (Dorogi u. 5. sz. és Dorogi út végén lévı
ingatlan) nem vonatkozik.
Ezt követıen az elhangzottakra (a határidıkre és megjelentetés helyeire)
vonatkozóan kérte a testület tagjait, hogy szavazatukat összességében tegyék meg.
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A képviselı-testület a hasznosítható önkormányzati
tulajdonban
lévı
forgalomképes ingatlanok értékesítési feltételeinek meghatározására készült
elıterjesztéssel kapcsolatosan elhangzott javaslatokat (a határidıkre és a pályázatok
megjelentetésének helyére) 12 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta (határozat a
napirend végén).

Dr. Éles András polgármester úr ezután a munkabizottság tagjaira tett javaslatok
elfogadásáról kérte a testület tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület a hasznosítható önkormányzati tulajdonban lévı forgalomképes
ingatlanok értékesítési feltételeinek meghatározására készült elıterjesztéssel
kapcsolatosan azt a javaslatot, mely szerint a munkabizottság tagja
- Szólláth Tibor képviselı legyen, 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Szólláth
Tibor) elfogadta (határozat a napirend végén),
- Kállai Sándor képviselı legyen, 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Kállai
Sándor) elfogadta (határozat a napirend végén).
(A testületi ülésre Oláh Miklós alpolgármester úr visszaérkezett, így a képviselıtestület ezt követıen 13 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Török István képviselı úr bejelentette, hogy mivel valamely ingatlannal
kapcsolatban érintett lehet, ezért nem vállalja a munkabizottság tagságával járó
feladatok elvégzését, így maga helyett Boros Miklós képviselı urat javasolja.
Boros Miklós képviselı úr bejelentette, hogy más irányú elfoglaltsága miatt nem
tudja vállalni a bizottsági tagsággal járó teendık elvégzését. A munkabizottság
tagjának Balogh Zsigmond képviselı urat javasolta.
Balogh Zsigmond képviselı úr elmondta, hogy a bizottsági tagságra vonatkozó
jelölést elfogadja.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen azt a javaslatot tette fel szavazásra,
mely szerint a munkabizottság 3. tagja Balogh Zsigmond képviselı úr legyen.
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint a munkabizottság 3. tagja Balogh
Zsigmond képviselı úr legyen, 11 igen szavazattal és 2 képviselı nem vett részt a
szavazásban (Oláh Miklós, Balogh Zsigmond) elfogadta (határozat a napirend
végén).
Dr. Éles András polgármester úr ezután azt a javaslatot tette fel szavazásra, mely
szerint a pályázatok megjelentetésének határideje 2008. július 10-e, míg a
szerzıdések megkötésének idıpontja 2008. december 31-e legyen.
A képviselı-testület a pályázatok megjelentetésének határidejére és a szerzıdések
megkötésének idıpontjára tett javaslatokat 12 igen szavazattal és 1 képviselı nem
vett részt a szavazásban (Oláh Miklós) elfogadta (határozat a napirend végén).
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Dr. Éles András polgármester úr végül az elıterjesztés határozati
javaslatát – a lefolytatott szavazások eredményeként elfogadott módosítások és
kiegészítések figyelembe vételével – összességében tette fel szavazásra.
A képviselı-testület a hasznosítható önkormányzati tulajdonban lévı forgalomképes
ingatlanok értékesítési feltételeinek meghatározására készült elıterjesztés határozati
javaslatát – a lefolytatott szavazások eredményével elfogadott módosító
javaslatokkal együtt – összességében 12 igen szavazattal és 1 képviselı nem vett
részt a szavazásban (Oláh Miklós) elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:

244/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testületének a Hajdúnánás város Helyi Építési Szabályzatáról
és Szabályozási Tervérıl szóló 51/2004. (XI. 22.) Önkormányzati Rendeletének
elıírásai szerinti beépíthetıséggel - különbözı, az alábbiakban felsorolt önkormányzati
tulajdonban lévı ingatlanok, ingatlanrészek értékesítését határozza el:
- Hajdúnánás, Bocskai u. 18. szám alatti (hrsz.: 3553.) ingatlanrészt
licitáron,
- Hajdúnánás, Bocskai u. 20. szám alatti (hrsz.: 3554.) ingatlant
licitáron,
- Hajdúnánás, Fürdı u. melletti, 5381/3. hrsz-ú ingatlant
kiinduló licitáron,
- Hajdúnánás, Tiszavasvári u. mellett, 0124/29. hrsz-ú ingatlant
kiinduló licitáron.

20 mFt-os kiinduló
40 mFt-os kiinduló
25 mFt + ÁFA-s
10 mFt + ÁFA-s

A képviselı-testület az ingatlanok értékesítéséhez a következı általános értékesítési
feltételeket határozza meg:
- az ingatlan hasznosítási céljaként építési beruházás legyen meghatározva,
- a pályázó köteles elıre tájékozódni az adott ingatlan beépíthetısége felıl,
- a pályázónak a szerzıdés aláírásától számított 3 éven belül meg kell valósítania a
beruházást, - melynek megvalósulását használatbavételi engedéllyel kell igazolnia
- méltányosság nem gyakorolható.
Amennyiben a beruházás nem készül el, úgy az önkormányzatot visszavásárlási
jog illeti meg a versenytárgyaláson kialakult, szerzıdésben rögzített vételáron.
- a nyertes pályázó a vételárat az adásvételi szerzıdéssel egyidejőleg átutalással
köteles megfizetni az önkormányzati számlaszámra,
- a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevıt terheli,
- a kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázati kiírásnak nem megfelelı ajánlatok
beérkezése esetén nem hirdet eredményt.
A képviselı-testület a fentiekben vázolt általános feltételek kikötése mellett az alábbi
ingatlanok vonatkozásában a következı specifikus feltételeket határozza meg:
1) Hajdúnánás, Bocskai u. 18. szám alatti, 3553. hrsz-ú ingatlan:
- kereskedelmi egység (üzlet, üzletközpont) létesítése céljára nem értékesíthetı,
2) Hajdúnánás, Bocskai u. 20. szám alatti, 3554. hrsz-ú ingatlan:
- kereskedelmi egység (üzlet, üzletközpont) létesítése céljára nem értékesíthetı,
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3) Hajdúnánás, Fürdı u. mellett, 5381/3. hrsz-ú ingatlan:
- szálláshely és fürdıhöz kapcsolódó szolgáltatások elhelyezése céljából
értékesíthetı,
(alternatívaként
megemlíthetı
a
temetı
felszámolása,
felparcellázása),
4) Hajdúnánás, Tiszavasvári u. mellett, 0124/29. hrsz-ú ingatlan:
- szabad felhasználásra, ipari vagy kereskedelmi létesítmény elhelyezése céljából
értékesíthetı,
- elınyt élvez az a pályázó, amelyik egy tömbben kívánja megvásárolni a
szomszédos, magántulajdonban lévı 1586. hrsz-ú ingatlannal,
A pályázatok beérkezési határideje: 2008. augusztus 25. 9,00 óra
A pályázat beadható személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán, zárt borítékban
„Pályázat a hajdúnánási …….. hrsz.-ú ingatlan megvásárlásra” felirattal és zárt
borítékban.
A pályázatok bontása:
2008. augusztus 26. 14,00 óra
Versenytárgyalás, licitálás:
2008. augusztus 28. 9,00 óra
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdú-bihari Hét címő újságban, a
Hajdúnánási Újságban, a Helyi Televízió képújságjában és az önkormányzat honlapján
kell közzétenni, a pályázók részére részletes kiírást, illetve pályázati egységcsomagot
kell biztosítani. A pályázat legutolsó megjelenési idıpontjától a pályázat benyújtására
legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
A képviselı-testület javasolja a polgármester felé, hogy a pályázatok felbontására és a
versenytárgyalás lebonyolítására, valamint a pályázatok értékelésére az alábbi
összetételő munkacsoportot kérje fel:
- Szólláth Tibor képviselı,
- Kállai Sándor képviselı,
- Balogh Zsigmond képviselı.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatoknak az elıkészítı
munkacsoport általi értékelését követıen, a legkedvezıbb pályázatot adott pályázóval a
kiírt feltételeknek megfelelıen kötendı adás-vételi szerzıdés ajánlott tervezetét a soron
következı képviselı-testületi ülésre mutassa be.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 10.
- a pályázat megjelentetésére
2008. december 31. - a szerzıdés megkötésére

245/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy a
Hajdúnánás, Dorogi u. 5. szám alatti, 3469. hrsz-ú és a Hajdúnánás, Dorogi
u. 7. szám alatti, 3468. hrsz-ú ingatlanokat nem értékesítés útján kívánja
hasznosítani, hanem olyan funkcióra találni bérlıt, aki az épület jelenlegi
arculatát megtartva felújítva hasznosítja.
A képviselı-testület az érdeklıdıtıl a funkcióhoz készített látványterv
készítését és benyújtását kéri.
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Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat fenti tartalommal való
megjelentésérıl és az érdeklıdık által benyújtott látványtervek alapján a
hasznosításra vonatkozóan új elıterjesztés készítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. szeptember 11.

246/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
Hajdúnánás, Dorogi u. melletti, 3261. hrsz-ú ingatlant elsıdlegesen családi
ház építésére alkalmas telekként kívánja értékesíteni.
A képviselı-testület a telekvásárlási szándék megismerése után hoz konkrét
döntést az értékesítési feltételek meghatározásáról, a megjelölt terület
megosztásáról.
Amennyiben a terület önálló telkekként történı értékesítésére érdeklıdés
nem mutatkozik, a képviselı-testület az ingatlan hasznosítását újra
tárgyalja.
Felkéri a polgármestert a határozattal kapcsolatos további intézkedések
megtételére.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. szeptember 11.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

Kırösiné Bódi Judit képviselını ügyrendi javaslatként fogalmazta meg, hogy a
36.) napirendi pont elıbb történı megtárgyalását javasolja, a napirendhez meghívott
vendégre tekintettel.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen az elhangzott ügyrendi javaslatról
kérte a testület tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület azt az ügyrendi javaslatot, miszerint a 36.) napirendi pontként
ma felvett „Elıterjesztés a Tedej Zrt. (4085 Hajdúnánás, Fı út 9. szám) kérelméhez”
címő elıterjesztés megtárgyalását a soron következı, 29.) napirendként tárgyalja
meg, 11 igen szavazattal és 2 tartózkodással (Dr. Juhász Endre, Tóth Imre) – külön
határozat hozatala nélkül – elfogadta.

HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Tedej Zrt. (4085 Hajdúnánás, Fı út 9. szám) kérelméhez
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Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr rövid tájékoztatást adott az elıterjesztésben
foglaltakról, megjegyezve, hogy az elıterjesztéshez egy térkép is kiosztásra került.
Elmondta, hogy a tételes kimutatás ismertetésére, amely a 20 legtöbb iparőzési adót
fizetı vállalkozásról szól, csak zárt ülésen lehetséges. Hangsúlyozta, hogy a
képviselı-testületnek csak egy nyilatkozattételi kötelezettsége van azzal
kapcsolatban, hogy támogatja-e egy ipari park megalakítását az elıterjesztésben,
illetve a térképen feltüntetett területen.
(A testületi ülésre Dr. Kiss József képviselı úr visszaérkezett, így a képviselı-testület
ezt követıen 14 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor képviselı úr hozzászólásában kifejtette, hogy amennyiben az ipari
park létrehozása a város érdekét szolgálja, úgy támogathatónak ítéli a kérelmet. A
maga részérıl most nem tud felelısségteljesen a témával kapcsolatban dönteni, ezért
azt kérte, hogy legyen egyeztetés az ipar képviselıivel és az érdekképviseleti
szervekkel, és egy rendkívüli testületi ülés keretében kerüljön ez az elıterjesztés
vissza a képviselı-testület asztalára.
Kırösiné Bódi Judit képviselını ügyrendi javaslatként fogalmazta meg, hogy az
elıterjesztés tárgyában a képviselı-testület zárt ülést tartson.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elhangzott ügyrendi javaslat elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület azt az ügyrendi javaslatot, mely szerint a Tedej Zrt. kérelmével
kapcsolatosan készült elıterjesztés tárgyában zárt ülés tartására kerüljön sor,
11 igen, 1 nem szavazattal (Dr. Juhász Endre), 1 tartózkodással (Török István) és
1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Kırösiné Bódi Judit) – külön határozat
hozatala nélkül – elfogadta.
A képviselı-testület ezt követıen – 17,30 órától – zárt ülés keretében tárgyalta
meg a 29.), a 30.), 31.) és 32.) napirendi pontok elıterjesztéseit. Az
elıterjesztésekkel kapcsolatosan elhangzott javaslatokat, hozzászólásokat, a
hozott képviselı-testületi határozatokat a zárt ülésrıl készült külön jegyzıkönyv
tartalmazza!

A zárt ülés befejezése után – 18,40 órától – a képviselı-testület ismételten
nyilvános ülés keretében folytatta tovább a munkáját!
(A képviselı-testület létszáma a nyilvános ülés következı szakaszának kezdetén 12 fı
volt.)
HARMINCHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás, Móricz Zs. u. 4. szám, valamint a Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1.
szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok további hasznosításáról
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

758

Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
4 bizottság (PB, ÜIB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta, 3 bizottság elfogadásra
javasolja a képviselı-testületnek, míg 1 bizottság úgy határozott, hogy a döntésre a
képviselı-testületi ülésen kerüljön sor.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Ezt követıen ismertette azt a levelet, amelyet a Tedej Ifjúságáért Alapítvány nevében
Szabó Krisztina, az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke jegyzett.
(Az alapítvány levelének másolata a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kırösiné Bódi Judit képviselını azt javasolta, hogy a képviselı-testület kérje fel
az alapítványt, hogy a Tedejen mőködı összes civil szervezetet keresse fel a pályázat
benyújtása érdekében.
Dr. Kiss József képviselı úr megjegyezte, hogy az önkormányzat a mőködtetéssel
kapcsolatosan ne vállaljon szerepet.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát az elıterjesztés határozati javaslata 1.) és 2.) pontjainak – ez utóbbi pontot
azzal kiegészítve, hogy a képviselı-testület felhívja az Alapítvány Kuratóriumának
Elnökét, hogy a Tedejen mőködı összes civil szervezetet keresse meg a pályázat
benyújtása érdekében – elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánás, Móricz Zs. u. 4. szám, valamint a HajdúnánásTedej, Rózsa F. u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok további
hasznosításáról készült elıterjesztés határozati javaslatának
- 1.) pontját 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta
(határozat a napirend végén),
- 2.) pontját – kiegészítve azzal, hogy felhívja az Alapítvány Kuratóriumának
Elnökét, hogy a Tedejen mőködı összes civil szervezetet keresse meg a pályázat
benyújtása érdekében – 12 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta (határozat a
napirend végén).
A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület az alábbi
határozatokat hozta:

258/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás,
Móricz Zs. u. 4. szám alatti, 1081. hrsz-ú ingatlanon lévı, 4 db
önkormányzati bérlakást tartalmazó két épület elbontását, majd a
visszamaradó telek fejlesztési célú tartalékként való megtartását határozza
el.
A képviselı-testület a bontási munka megvalósításához szükséges fedezetet
az önkormányzat 2008. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a bontásnak
az
önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004. (V.
03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet 8. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti
pályáztatásáról gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. augusztus 31.

259/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati
tulajdonban lévı Hajdúnánás, Rózsa F. u. 1. szám alatti, 6333. hrsz-ú
ingatlan (korábban iskola rendeltetéső épületrésze) további hasznosításával
kapcsolatban együttmőködési szándékát fejezi ki az FVM által, az Integrált
Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSzT) benyújtásához.
A képviselı-testület – figyelemmel az ülésen elhangzottakra – felhívja a
pályázatot benyújtani szándékozó Tedej Ifjúságáért Alapítvány
Kuratóriumának Elnökét, hogy a Tedejen mőködı összes civil szervezetet
keresse meg a pályázat benyújtása érdekében.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó
intézkedések végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: folyamatos
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMINCNEGYEDIK NAPIRNDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
önkormányzati tulajdonban lévı garázsok további hasznosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
4 bizottság (PB, ÜIB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta, s 3 bizottság elfogadásra
javasolta a képviselı-testületnek, míg 1 bizottság a bérleti díj megállapításánál a PB
által javasoltakra hagyatkozik.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban az MSzVB elnöke ismertette a bizottság javaslatát.
Az elıterjesztéssel kapcsolatosan kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
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Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslata I., II/1. és II/2. pontjainak elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület az önkormányzati tulajdonban lévı garázsok további
hasznosítására készült elıterjesztés határozati javaslatának
- I.) pontját 12 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta (határozat a napirend
végén),
- II/1.) pontját – kiegészítve azzal, hogy a garázs kiinduló licitára 250,- Ft/m2/hó
+ ÁFA összegben kerüljön meghatározásra – 10 igen szavazattal és 2 képviselı
nem vett részt a szavazásban (Dr. Juhász Endre, Szólláth Tibor) elfogadta
(határozat a napirend végén),
- II/2.) pontját – kiegészítve azzal, hogy a garázs bérleti díja 2008. július 1-tıl
250,- Ft/m2/hó + ÁFA összegben kerüljön meghatározásra – 11 igen szavazattal
és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Dr. Juhász Endre) elfogadta
(határozat a napirend végén).
A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület az alábbi
határozatokat hozta:

260/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004.
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet 8. § (3) bekezdésében, illetıleg az önkormányzati
tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló, többször
módosított 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 41. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát képezı
Hajdúnánás, Bethlen Gábor 41-45. szám alatti 4. számú garázst pályázati
eljárás keretében történı bérbeadás útján kívánja hasznosítani azzal, hogy a
kiinduló licitár vonatkozásában érvényes az 57/2008. (II. 14.) számú
Képviselı-testületi Határozatban a gépjármőtárolás céljára használt garázs
bérleti díjaként meghatározott 500,- Ft/m2/hó + ÁFA összeg.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, valamint
az önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat legutolsó
megjelenési idıpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell
rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott, többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendeletben foglaltak szerinti lebonyolításáról gondoskodjon, illetıleg
felhatalmazza a bérleti szerzıdés megkötésére.
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Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. szeptember 15. a szerzıdés megkötésére

261/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004.
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet 8. § (3) bekezdésében, illetıleg az önkormányzati
tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló, többször
módosított 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 41. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát képezı
Hajdúnánás, Dorogi 3. szám alatti 1. számú garázst pályázati eljárás
keretében történı bérbeadás útján kívánja hasznosítani.
A képviselı-testület - az építmény állagára tekintettel - Hajdúnánás, Dorogi
3. szám alatti 1. számú garázs kiinduló licitárát 250,- Ft/m2/hó + ÁFA
összegben határozza meg.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, valamint
az önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat legutolsó
megjelenési idıpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell
rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott, többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendeletben foglaltak szerinti lebonyolításáról gondoskodjon, illetıleg
felhatalmazza a bérleti szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. szeptember 15. a szerzıdés megkötésére

262/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat
tulajdonát képezı, Hajdúnánás, Dorogi 3. szám alatti 2. számú garázs
bérleti díját 2008. július 1-tıl – az építmény állagára tekintettel –
250,- Ft/m2/hó + ÁFA összegben határozza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-nek
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- mint az ingatlan kezelıjének - a
értesítésérıl gondoskodjon.

határozatban

foglaltakról

való

Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 15. értesítésre

Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
hígtrágya kezelı telep lezárásáról és a felszámolásához szükséges intézkedésekrıl
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
3 bizottság (PB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta, s mindhárom bizottság elfogadásra
javasolja a képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a hígtrágya kezelı telep lezárásáról és a felszámolásához
szükséges intézkedésekrıl készült elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen
szavazattal és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Kırösiné Bódi Judit)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

263/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a tulajdonában álló,
01117/1. helyrajzi számú területen lévı folyékony hulladék ürítıhelyet
2008. szeptember 1-tıl lezárja, egyben a mellékletben foglaltak szerint a
hulladék ürítıhely felszámolására vonatkozó intézkedési tervet jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervben foglaltak szerint a
folyékony hulladék ürítıhely felszámolásáról gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: az intézkedési terv szerint
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Melléklet
a 263/2008. (VI. 30.) számú
Képviselı-testületi Határozathoz

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZKEDÉSI TERVE
a hajdúnánási 01117/1 helyrajzi számú területén lévı folyékony hulladék ürítıhely
felszámolásáról

2

3

4
5
6

Határidı

Felelıs

2008. augusztus 1.
2008. szeptember
15.
2009. december 31.

2010. május 31.
2010. május 31.
2010. december 31.
2012. december 31.

polgármester

1

Feladat
A telep lezárásához kapcsolódó feladatok:
o A lakosság tájékoztatása
o A telep területén figyelmeztetı táblák
elhelyezése,
az
ürítıállások
elkorlátozása
A
talajvíztér
szennyezettségének
lehatárolásához
szükséges
vizsgálatok
elvégzése
A szennyvíz kiöntözésére és az iszap
termıföldön való kihelyezésére vonatkozó
hatósági engedély beszerzése
Monitoring rendszer létesítése
A szennyezıforrás felszámolása
Kockázatfelmérés elkészítése
2010. május 31 - 2012. május 31. közötti
idıszakban, a kockázatfelmérés folyamatában
elvégzendı feladatok:
o vízszintmérés
o mintavétel és kémiai vizsgálatok
elvégzése
pH,
vezetıképesség,
ammónia, nitrát, foszfát, szulfát
komponensekre
o az
elıbbi
kémiai
vizsgálatok
kiterjesztése nátrium, kálium, kalcium,
magnézium, karbonát, hidrokarbonát,
klorid komponensekre

havonta
Háromhavonta

Hathavonta

Hajdúnánás, 2008. június 30.

Dr. Juhász Endre
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jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. szám alatti társasház szennyvízelvezetését szolgáló
szennyvízhálózat átépítésével kapcsolatban
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést az
ÜIB tárgyalta, s a bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
(A bizottság javaslata a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. szám alatti társasház
szennyvízelvezetését szolgáló szennyvízhálózat átépítésével kapcsolatban készült
elıterjesztés határozati javaslatát 12 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

264/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 154/2008. (IV. 24.)
számú Képviselı-testületi Határozatot hatályon kívül helyezi.
Felelıs: Határidı: Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMINCHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Tiszavasvári Város Önkormányzatának (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám)
beadványával kapcsolatban
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PB, ÜIB) megtárgyalta, s mindkét bizottság elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
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A képviselı-testület a Tiszavasvári Város Önkormányzatának (4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4. szám) beadványával kapcsolatban készült elıterjesztés határozati
javaslatát 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Török István) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

265/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Tiszavasvári Város
Önkormányzatának (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám) a Piano
Feast Kht-ban lévı 100.000,- Ft értékő üzletrészére vonatkozó elıvásárlási
joga kapcsán a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 123. §
(2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy az önkormányzatot megilletı
elıvásárlási jogával nem kíván élni.
Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzatának
értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 15.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMINCNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Szellemi Mőhely (Hajdúnánás, Jókai u. 32/a szám) beadványához
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
4 bizottság (PB, ÜIB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta, 2 bizottság elfogadásra
javasolja a képviselı-testületnek, míg 2 bizottság nem foglalt állást.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor képviselı úr – mint a PB elnöke – ismertette a Pénzügyi Bizottság
javaslatát, és megjegyezte, hogy a jobboldali frakció azt az álláspontot alakította ki,
hogy amennyiben a polgármester úr és képviselıtársai, valamint Török István
képviselı úr nem támogatja a megvásárlást, akkor az általa vezetett frakció sem fogja
támogatni.
Dr. Éles András polgármester úr a napirenddel kapcsolatos álláspontját az
alábbiakban ismertette:
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Vádolja a magyar kormányt, hogy egy ilyen civil szervezetet vagyonhoz
juttatott. E felháborodásának hangot is fog adni a pénzügyminiszter úrnak, akivel a
közeljövıben találkozni fog. Sem a Szellemi Mőhely, sem az önkormányzat nem tett
azért semmit, hogy az ingatlan, illetve az épület állapota ne olyan legyen, mint
amilyen jelen állapotában. Az önkormányzatnak érdekében állna – mivel osztatlan
közös tulajdonról van szó – az ingatlan megszerzése, azonban az csak csereingatlan
felajánlásával történhet.
Török István képviselı úr hozzászólásában kifejtette, hogy a támogatja a
polgármester úrnak azt az álláspontját, miszerint a pénzügyminiszter úrnak az üggyel
kapcsolatosan kifejezi nemtetszését, illetve felháborodását. Maximálisan egyetért
azzal, hogy az önkormányzat csereingatlan biztosításával szerezze meg az
elıterjesztésben megjelölt ingatlant.
Dr. Kiss József képviselı úr észrevételében hangsúlyozta, hogy az önkormányzat se
tett meg semmit az állagmegóvás érdekében, mint ahogyan a polgármester úr által
bírált egyesület sem. Bizonyos kormányok stratégiai állami tulajdonokat sokkal
felelıtlenebbül, mint a jelen esetben, elhazárdíroztak, aminek következményei
láthatók most.
Szólláth Tibor képviselı úr hozzászólásában elmondta, hogy tudomása szerint a
Szellemi Mőhely a tulajdonába kerülı épületet felújította, azonban azt a
hajléktalanok és a drogosok tönkretették. Tudomása van arról, hogy a Szellemi
Mőhely vezetıje évek óta jelzéssel élt a polgármester úr felé, hogy amennyiben tud
irodahelyiséget biztosítani a civil szervezet tevékenységének folytatásához, akkor a
szóban forgó ingatlant átadják az önkormányzatnak.
Oláh Miklós alpolgármester úr elmondta, hogy célszerőnek tartaná, ha a jelzett
terület egy tulajdonosé, nevezetesen az önkormányzaté lenne, azonban a
megvásárlását az önkormányzat anyagi helyzete nem igen teszi lehetısé.
Megkérdezte a Szellemi Mőhely vezetıjétıl, hogy a Pénzügyi Bizottság és a több
képviselı által támogatott javaslatot, mely szerint csereingatlan biztosítását ajánlja
fel az önkormányzat, el tudják-e fogadni.
Szabóné Marth Éva képviselını – mint a Szellemi Mőhely vezetıje – a napirend
kapcsán az alábbiakat fogalmazta meg:
2001-ben, pályázaton nyerte el a Szellemi Mőhely a szóban forgó ingatlan
tulajdonjogát. A szervezet erejéhez mérten felújította az épületet, azonban az mára
már leamortizálódott. Több alkalommal felajánlotta a szervezet partnerségét a
polgármester úrnak, illetve az alpolgármester úrnak. Most a civil szervezet felajánlja
az önkormányzatnak, hogy az ingatlan megvásárlása tekintetében elıvételi jogával
élhet. A szervezetnek olyan ingatlanra van szüksége, amelyet jól tud hasznosítani és
zárható helyiséggel rendelkezik.
Kırösiné Bódi Judit képviselını hangsúlyozta, hogy maximálisan el tudja fogadni
a Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint az önkormányzat próbálja meg
ingatlancserével a szóban forgó ingatlan tulajdonjogát megszerezni.
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Dr. Éles András polgármester úr azt javasolta, hogy a képviselı-testület
nézze meg, hogy jelen ügyben – a szők lehetıségére figyelemmel – milyen lépéseket
tud tenni, és az augusztus végi rendkívüli, vagy a szeptemberi rendes ülésre a téma
kerüljön vissza.
Szabóné Marth Éva képviselını elmondta, hogy elfogadja a polgármester úr
javaslatát, egyben bejelentette, hogy a szavazásban nem kíván részt venni.
Dr. Éles András polgármester úr ezután ismertette a napirenddel kapcsolatos
alábbi javaslatot:
A képviselı-testület nem zárkózik el attól, hogy a szóban forgó ingatlant esetleg
megvásárolja, azonban alternatívákat kíván a szervezet elé tárni, amelyben az
önkormányzat tulajdonában lévı esetleges ingatlanok közül cserekonstrukcióban amennyiben lehetıség lesz akkor ehhez hasonló - ajánlatot tesz. A testület augusztus
végi rendkívüli, de legkésıbb a szeptemberben tartandó rendes ülésére ebben a
kérdésben döntési helyzetet fog kezdeményezni. A határidı szeptember 15-e legyen.
Ezt követıen az elhangzott javaslatról kérte a testület tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Szellemi Mőhely (Hajdúnánás, Jókai u. 32/a
szám) beadványához készült elıterjesztéssel kapcsolatosan azt a javaslatot, miszerint
nem zárkózik el attól, hogy a szóban forgó ingatlant esetleg megvásárolja, azonban
alternatívákat kíván a szervezet elé tárni, amelynek során cserekonstrukciós ajánlatot
tesz, és az augusztus végi rendkívüli, vagy a szeptemberben tartandó rendes ülésen
fog ebben a kérdésben dönteni, 11 igen szavazattal és 1 képviselı nem vett részt a
szavazásban (Szabóné Marth Éva) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

266/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 145. § (2) bekezdése
értelmében a Hajdúnánási Szellemi Mőhely tulajdonában lévı, a
hajdúnánási 5385. hrsz-ú, sporttelep mővelési ágú, 17706 m2 területő
ingatlan 8410/17706 tulajdoni hányadára vonatkozóan a Hajdúnánás Városi
Önkormányzatot megilletı elıvásárlási jogával élni kíván.
A képviselı-testület a fent megjelölt ingatlanrész 15.000 eFt-os
ellenértékének kifizetésére cserekonstrukciós ajánlatot tesz a Hajdúnánási
Szellemi Mőhely részére, amelyre vonatkozóan az addigi tárgyalások
eredményeként legkésıbb a képviselı-testület szeptemberi ülésére
elıterjesztés készül.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Szellemi Mőhely értesítésérıl,
valamint a cserekonstrukciós ajánlatra vonatkozó elıterjesztés
elkészítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. szeptember 15.
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Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMINCKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Állategészségügyi Kistérségi Központ (Hajdúnánás, Bocskai u. 94.
szám) kérelméhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést a
PB megtárgyalta, s javaslatot fogalmazott meg, amely a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a PB elnöke ismertette a bizottság javaslatát.
Török István képviselı úr azt javasolta, hogy a képviselı-testület ne göngyölítse
maga elıtt ennek a kérelemnek a támogatását, hanem – a város érdekében – most
döntsön a támogatásról
Kırösiné Bódi Judit képviselını elmondta, hogy a baloldali frakció tagjai
korábban is támogatták a Hajdúnánási Állategészségügyi Kistérségi Központ
kérelmét, most is támogatásukat fejezik ki az anyagi támogatás biztosításával
kapcsolatban.
Szólláth Tibor képviselı úr felhívta a polgármester úr figyelmét az önkormányzat
költségvetésének feszített voltára.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy támogatja az elıterjesztést,
ugyanakkor bizonyosfajta neheztelését fejezi ki, és a következıkben akkor tudja
támogatni a kérelmet, ha a központ tevékenységérıl részletesebb beszámolót kap a
képviselı-testület.
Dr. Éles András polgármester úr a Szólláth Tibor képviselı úr
figyelemfelhívásával kapcsolatosan bejelentette, hogy a képviselı-testületet nem ez a
pénzosztás fogja csıdbe vinni. Támogatja a központ 40.000,- Ft/hó összegő
támogatását.
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát az elıterjesztés határozati
javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Állategészségügyi Kistérségi Központ
(Hajdúnánás, Bocskai u. 94. szám) kérelméhez készült elıterjesztés határozati
javaslatát 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Dr. Kiss József) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

267/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a
Hajdú-Bihar
Megyei
Mezıgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Hajdúnánási
Kirendeltség (Hajdúnánás, Bocskai u. 94. szám) kérelmét és úgy határoz,
hogy 2008. évre, tizenkét hónapra, havi 40 eFt támogatást nyújt a
kirendeltség mőködési költségeihez az önkormányzat 2008. évi
költségvetésének tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezıt a képviselı-testület döntésérıl
értesítse.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 15.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı
(Ezt követıen a bizottsági üléseken, vagy a testületi ülés napján kiosztott és felvett
napirendek elıterjesztéseinek megtárgyalása következett!)

NEGYVENEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
141/2008. (IV. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

a

Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PB, ÜIB) megtárgyalta, s mindkét bizottság elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatosan kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a 141/2008. (IV. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat
módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát 12 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

268/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 141/2008. (IV. 24.)
Képviselı-testületi Határozatot az alábbiak szerint módosítja:
• A pályázati jogosultság részben a „székhelye és telephelye” szövegrész
„székhelye, vagy telephelye” szövegrészre módosul.
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•A
csekély
összegő
támogatásokról szóló dılt betős
szöveg hatodik sorában a „három év vonatkozásában” szövegrész „három
pénzügyi év vonatkozásában” szövegrészre módosul.
Felkéri a polgármestert, hogy a részletes pályázati kiírás és pályázati
útmutató kidolgoztatásáról, közzétételérıl és a pályáztatás szabályos
lebonyolításáról gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 15.
- a pályázat kiírására
2008. szeptember 11. - a pályázatok elbírálására
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

NEGYVENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
mind a 6 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta, s
mindegyik bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. alapító okiratának
módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát 12 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

269/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete módosítja a
Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.
szám) alapító okiratát az alaptevékenységeinek és az ahhoz tartozó TEÁOR
számok vonatkozásában és azt elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítással kapcsolatosan a
szükséges intézkedések - cégbírósági eljárás - megtételérıl egyidejőleg
gondoskodjon.
Felelıs:

Dr. Éles András polgármester
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Határidı: 2008. július 1.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYVENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási
Gyermekés
Közétkeztetési
Kht.
alapító
okiratának
módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
mind a 6 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta, s
mindegyik bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. alapító
okiratának módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Dr. Kiss József) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

270/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete módosítja a
Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Közhasznú Társaság
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) alapító okiratát az
alaptevékenységeinek és az ahhoz tartozó TEÁOR számok vonatkozásában
és azt elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítással kapcsolatosan a
szükséges intézkedések - cégbírósági eljárás - megtételérıl egyidejőleg
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 1.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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NEGYVENHARMADIK
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Elıterjesztés Ádám Antal (4080 Hajdúnánás, Batthyány u. 15. szám alatti lakos)
és Pajkos Ferenc (Hajdúnánás, Tanya 0852/30. hrsz. alatti lakos) kérelméhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
3 bizottság (PB, ÜIB, VKIB) megtárgyalta, az ÜIB kiegészítésekkel, a PB és VKIB
javaslattal javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a PB, az ÜIB elnökei és a VKIB elnök-helyettese
ismertették a bizottságok javaslatait.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy – megismerve a bizottságok
javaslatait – a képviselı-testületnek most abban kell döntenie, hogy elviekben
támogatja a kérelmezık által benyújtott kérelmet, azonban a helyszín kijelölése
tárgyában a késıbbiekben hozza meg a döntést.
Ezt követıen szavazásra tette fel az elıterjesztés határozati javaslatát, módosítva az
általa elmondottakkal.
A képviselı-testület Ádám Antal (4080 Hajdúnánás, Batthyány u. 15. szám alatti
lakos) és Pajkos Ferenc (Hajdúnánás, Tanya 0852/30. hrsz. alatti lakos) kérelméhez
készült elıterjesztés határozati javaslatát – módosítva azzal, hogy a kérelmezık által
benyújtott kérelmet elviekben támogatja, azonban a helyszín kijelölése tárgyában a
döntést a késıbbiekben hozza meg – 12 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

271/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Ádám Antal
4080 Hajdúnánás, Batthyány u. 15. szám és Pajkos Ferenc Hajdúnánás,
Tanya 0852/30. hrsz. alatti lakosoknak az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képezı, hajdúnánási 497., 780/19., a 780/20. és a 780/21. hrsz-ú,
ingatlanok kedvezményes értékesítésére vonatkozó kérelmét megismerte és
a kérelmet elviekben támogatja, viszont a helyszín kijelölése tárgyában a
késıbbiekben hozza meg a döntését.
Felkéri a polgármestert, hogy Ádám Antal (4080 Hajdúnánás, Batthyány u.
15. szám alatti lakos) és Pajkos Ferenc (Hajdúnánás, Tanya 0852/30. hrsz.
alatti lakos) határozatban foglaltakról való értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 15. - az értesítésre
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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NEGYVENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
97/2008. (III. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítására
Elıadó: Dr. Éles András
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PB, ÜIB) megtárgyalta, s javaslatok figyelembevételével javasolja
elfogadásra a képviselı-testületnek.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban az ÜIB és PB elnökei ismertették a bizottságok
javaslatait, melyek a jegyzıkönyv mellékletét képezik.
Az elıterjesztéssel kapcsolatosan kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát az elıterjesztés szerint a határozati javaslat pontjainak – figyelemmel a
bizottságok javaslataira is – elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a 97/2008. (III. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat
módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatának
- 1.) pontját 12 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta (határozat a napirend
végén),
- 2.) pontját – figyelemmel az ÜIB javaslatára és az elıterjesztésben foglaltakra,
mely szerint 250.000,- Ft + ÁFA összeg legyen a gépkocsi kiinduló licitára –
10 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Török István) és 1 képviselı nem vett részt
a szavazásban (Dr. Juhász Endre) elfogadta (határozat a napirend végén),
- 2.) pontját – figyelemmel a PB javaslatára, mely szerint 50.000,- Ft összeg legyen
a gépkocsi kiinduló licitára – 3 igen (Dr. Juhász Endre, Török István, Dr. Kiss
József), 2 nem szavazattal (Kırösiné Bódi Judit, Dombi György) és
7 tartózkodással nem fogadta el.
A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület az alábbi
határozatokat hozta:

272/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 97/2008. (III. 21.)
számú Képviselı-testületi Határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a kereslet-kínálati
viszonyokra tekintettel - a gépkocsi hivatalos értékbecslését is figyelembe
véve - a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
kizárólagos tulajdonában álló Volkswagen Golf 1.4i típusú, 1993-as
évjáratú, 182272 km futásteljesítményő, CNR-049 forgalmi rendszámú
személygépkocsi értékesítését határozza el bruttó 100.000,- Ft-os vételáron
Nyakó Imréné 4080 Hajdúnánás, Tégláskert u. 8. szám alatti lakos részére.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés
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megkötésére.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 15. - az adásvételi szerzıdés megkötésére

273/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 97/2008. (III. 21.)
számú Képviselı-testületi Határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a kereslet-kínálati
viszonyokra tekintettel - a gépkocsi hivatalos értékbecslését is figyelembe
véve - a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
kizárólagos tulajdonában álló Lada Niva 1.7i típusú, 1999-es évjáratú,
231800 km futásteljesítményő, GXA-784 forgalmi rendszámú
személygépkocsi értékesítését 250.000,- Ft + ÁFA kiinduló licitáron
határozza el nyilvános versenytárgyalás útján.
A pályázati felhívást a Hajdúnánási Újságban, valamint az önkormányzat
honlapján kell közzétenni. A pályázat megjelenési idıpontjától a pályázat
benyújtására legalább 30 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy az értékesítésnek az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004.
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati
Rendeletben
foglaltak
szerinti
lebonyolításáról
gondoskodjon, illetıleg felhatalmazza az adásvételi szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. augusztus 31. – az adásvételi szerzıdés megkötésére
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYVENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény igazgatója vezetıi
pótlékának kiegészítésére
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatást adott arról, hogy a 200 %-os vezetıi
pótlék 40.000,- Ft/hó összeget, míg a 250 %-os vezetıi pótlék 50.000,- Ft/hó
összeget jelent. Azt javasolta, hogy a körülményeket figyelembe véve, Szabóné
Mezei Etelkának, a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény
vezetıjének vezetıi pótléka 2008. július 1-tıl 2008. szeptember 30-ig terjedı
idıtartamra 200 %-ban, azaz 40.000,- Ft/hó összegben kerüljön megállapításra.
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Az elıterjesztéssel, illetve az elhangzott javaslattal kapcsolatban kérdések,
észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát a napirend tárgyában kiosztott határozati javaslat – kiegészítve azzal,
hogy nevezett vezetıi pótléka 200 %-ban, azaz 40.000,- Ft/hó összegben kerüljön
megállapításra – elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény
igazgatója vezetıi pótlékának kiegészítésére készült határozati javaslatot –
kiegészítve azzal, hogy az igazgató vezetıi pótléka 200 %-ban, azaz 40.000,- Ft/hó
összegben kerüljön megállapításra – 11 igen szavazattal és 1 képviselı nem vett részt
a szavazásban (Dr. Kis József) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

274/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 127/2008. (IV. 24.)
számú Képviselı-testületi Határozat 2.) pontját az alábbiak szerint egészíti
ki:
A képviselı-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 70. § (2) bekezdés a) pontja alapján
Szabóné Mezei Etelka, a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti
Győjtemény vezetıjének vezetıi pótlékát 2008. július 1-tıl
2008. szeptember 30-ig terjedı idıtartamra 200 %-ban, azaz
40.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
A képviselı-testület a magasabb vezetıi pótlék összege és Szabóné Mezei
Etelka jelenlegi vezetıi pótlékának különbségét, havi 5.000,- Ft-ot,
valamint annak járulékait az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. július 1.
Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı

776

Dr. Éles András polgármester úr bejelentette, hogy a képviselı-testület
tagjai részérıl interpelláció beadására nem került sor. Ezt követıen kérdések,
észrevételek, bejelentések elmondására adott lehetıséget a képviselı-testület tagjai
számára.
Kırösiné Bódi Judit képviselını az alábbi felvetéseket fogalmazta meg:
- Azoknál a kisközöknél, amelyeknél utoljára készültek el a szennyvízcsatorna
hálózat kiépítése, az utak javítása mikor kezdıdik el.
- Személyes tapasztalata, hogy a Profi áruház sarkánál lévı úttestnél egy hatalmas
gödör van.
Agárdi László, a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıje
tájékoztatásul elmondta, hogy július közepe táján kezdıdik el az utak javítása.

Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte az irodavezetı úrtól, hogy van-e
már szakértıi vélemény a Petıfi utcával kapcsolatban.
Agárdi László, a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıje a kérdésre
azt válaszolta, hogy még nincs szakértıi vélemény, folyamatban van.
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy a II. ütemő
szennyvízteleppel kapcsolatos beruházás befejezıdött. A HÉPSZOLG Kft.
ügyvezetı igazgatója a legutóbb arról tájékoztatta, hogy a biológia teljesen jól
helyreállt a beavatkozás után, remélhetı, hogy a mőködés is helyreáll. Hangsúlyozta,
hogy természetesen a kivitelezınek a jóteljesítési garancia terhére az önkormányzat
lefogja hívni és ki fogja fizetni.
A Petıfi utca és az I. ütemben megsüllyedt utaknak a javítása fog megtörténni.
Török István képviselı úr felvetette, hogy a Jókai utcában a szennyvíz újra feltört.
Ezt a jelenséget már korábban jelezte a képviselı-testületi ülésen. A problémával
kapcsolatban valami intézkedési tervet, vagy megoldást kér.
Dr. Éles András polgármester úr a felvetésre reagálva elmondta, hogy számára a
jelenség mőszakilag megmagyarázhatatlan.
Dr. Kiss József képviselı úr észrevételeit az alábbiakra vonatkozóan fogalmazta
meg:
- Lakossági felvetés közvetítéseként korábban már megemlítette a sorompónak a
felújítását, azt kérte, hogy az önkormányzat kérje a MÁV közbenjárását.
- Lakók sérelmezték a számára, hogy hajnalban nagy tömegő autók – talán 5 tonna
teherbírásúak – nagy sebességgel közlekednek többek között a Polgári utcán
végig, amivel közlekedési szabálysértést követnek el, illetve zavarják a
környéken lakók nyugalmát. Hallomásból értesült, hogy a rendırség az
igazoltatások során az intézkedéseikkel ennek a jelenségnek nem vetnek gátat.
Azt kérte a rendırkapitányságtól, hogy ebben az ügyben korrekten és
következetesen járjanak el.
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Dr. Éles András polgármester úr megígérte, hogy a képviselı úr elıbb tett
megjegyzését továbbítani fogja a városi rendırkapitányság vezetıje felé.
Tóth Imre képviselı úr a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıje felé
fogalmazta meg azt a kérését, hogy mikor indulnak el az infrastruktúrális munkák,
pld. az árkok rendbetétele.
Dr. Éles András polgármester úr a kérdésre azt válaszolta, hogy július közepén
kerülnek kiírásra a pályázatok és kora ıszre befejezıdnek a munkálatok.
Dombi György képviselı úr elmondta, hogy a Volán buszok parkolásával
kapcsolatosan szeretné kérni a polgármester úr segítségét abban, hogy vesse latba a
tekintélyét annak érdekében, hogy ezek a buszok eltőnjenek a közterületrıl.
Amennyiben nem sikerül eredményt elérnie, akkor az a javaslata, hogy a helyi
rendeletet betartva, amely megtiltja ezeknek a nagymérető jármőveknek a
közterületen való parkolását, valamilyen szankciót szabjon ki az önkormányzat.
Dr. Éles András polgármester úr az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy ismert
számára a jelenség, ezért a közterület felügyelıknek az önkormányzati rendelet
betarttatása, illetve a végrehajtása legyen a fı feladatuk.
Szólláth Tibor képviselı úr az alábbiakat vetette fel:
- Iszonyatos bőz van a Jókai utcai átemelı környékén.
- Értesítést kapott arról, hogy a kempingnél lévı üdülıkörzet kukáit az odaérkezı
teherautóról telerakták szeméttel. A helyszínen lévık felírták a teherautó
rendszámát, és reméli, hogy ügyben történt intézkedés.
Azt javasolta, hogy az üdülıövezetet is be kellene vonni a szemétszállításba.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a helyi televízió nyilvánosságát
szeretné kihasználni, amikor sokadjára elmondja a városlakóknak, hogy minden
városlakó a hét pénteki napján korlátozás nélkül kirakhatja a háztartásában
összegyőlt hulladékot, és a szolgáltató reggel 6,00 órától folyamatosan elszállítja az
ingatlanok elé kitett szemetet. Ha valakinek az ingatlanja elé idıben kitett szemetét
nem szállítják el, akkor azt jelezze személyesen a Polgármesteri Hivatalban, vagy az
52/381-411/129-as telefonszámon.
Megjegyezte továbbá, hogy az üdülıtulajdonosok sem tesznek meg mindent azért,
hogy a környékük ne úgy nézzen ki, mint ahogyan kinéz.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr felvetette, hogy a Hunyadi u. 6-8. szám elıtt,
a Bartók B. körút keresztezıdésében, a páratlan oldalon kezd megsüllyedni az úttest,
és áll a víz.
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy e hét
péntekén du. 14,00 órai kezdettel a képviselı-testület rendkívüli testületi ülést tart.

Dr. Juhász Endre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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Mivel több napirendi pont megtárgyalására nem került sor, s a képviselık részérıl
sem hangzottak el újabb észrevételek, felvetések, Dr. Éles András polgármester úr
megköszönte a képviselı-testület tagjainak mai munkáját, majd 20,30 órakor bezárta
a képviselı-testület ülését.
kmft.
Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
Dr. Juhász Endre
alpolgármester
jegyzıkönyv-hitelesítı

