
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. július        
4-én - pénteken - du. 14,00 órakor megtartott    r e n d k í v ü l i   ülésérıl. 
 
A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme 
 
Jelen vannak a rendkívüli képviselı-testület ülés megkezdésekor: Dr. Éles András 
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Oláh Miklós alpolgármester, Kırösiné 
Bódi Judit, Balogh Zsigmond, Boros Miklós, Szólláth Tibor, Kállai Sándor, Buczkó 
József, Szabóné Marth Éva, Miltner Attila, Dr. Kiss József, Török István képviselık  
 
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı,  
Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Jóna Imréné 
jegyzıkönyvvezetı, és Tóth Csaba helyettes informatikus. 
 
A képviselı-testület ülésén részt vett még Gyöngyösi Mária, a II. Számú Óvodai 
Egység vezetıje, Gélák Pál, a VENTIFILT ZRt. vezérigazgatója és Deme Albert, a 
Tedej ZRt. üzemgazdasági igazgatója.  
 
Dr. Éles András polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen 
megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselı-testület ülése 13 fı jelenlétével 
határozatképes, az ülést megnyitotta. 
Javasolta, hogy a képviselı-testület a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokon 
kívül a napirend tárgyalásakor vegye figyelembe a mai napon kiosztásra került 
„Módosított elıterjesztés a Hajdúnánási óvodánál létszám-racionalizálási döntés 
meghozatalára”, címő elıterjesztést, illetve tárgyalja meg az „El ıterjesztés Gömöri 
József magasabb vezetıi megbízásához kapcsolódó illetménypótlék 
megállapításához”, illetve az „El ıterjesztés a 272/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-
testületi Határozat módosítására” címő napirendi pontokat.  
 
A képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontok, illetve az ismertetett 
napirendi pontok megtárgyalását 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Szólláth Tibor) 
- külön határozat hozatala nélkül - elfogadta. 
 
Napirendi pontok: 
 
1.)  Elıterjesztés az önkormányzati és intézményi bankszámlavezetés pályáztatására 
  Elıadó:  Dr. Éles András polgármester 
 
2.) Elıterjesztés a Tedej Zrt. (4085 Hajdúnánás, Fı út 9. szám) kérelméhez 
 Elıadó:  Dr. Éles András polgármester 
 
3.) Elıterjesztés a Ventifilt Légtechnikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 

(4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. szám) kérelméhez 
 Elıadó:  Dr. Éles András polgármester 
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4.) Módosított elıterjesztés a Hajdúnánási Óvodánál létszám-racionalizálási döntés 
 meghozatalára 
 Elıadó:  Dr. Éles András polgármester 
 
5.) Elıterjesztés Gömöri József magasabb vezetıi megbízásához kapcsolódó 

illetménypótlék megállapításához 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
6.) Elıterjesztés a 272/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat 

módosítására 
 Elıadó:  Dr. Éles András polgármester  
 
7.) Különfélék 
 
Dr. Éles András polgármester úr ezek után a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért 
javaslatot. 
 
Szólláth Tibor képviselı úr Dr. Juhász Endre alpolgármester urat javasolta 
jegyzıkönyv-hitelesítınek. 
 
A képviselı-testület Dr. Juhász Endre alpolgármester urat, mint jegyzıkönyv-
hitelesítıt 12 igen, 1 nem szavazattal (Dr. Éles András) - külön határozat hozatala 
nélkül - elfogadta.  
 
 
ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés az önkormányzati és 
intézményi bankszámlavezetés pályáztatására 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban 
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. 
 
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,       
Dr. Éles András polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati 
javaslatának A./ változatáról. 
 
A képviselı-testület az önkormányzati és intézményi bankszámlavezetés 
pályáztatására készült elıterjesztés határozati javaslatának A./ változatát 11 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással (Dr. Juhász Endre, Szólláth Tibor) elfogadta. 
(Határozatba foglalva a szavazások végén.) 
 
Dr. Éles András polgármester úr ezek után azon képviselık szavazatát kérte, akik a 
B./ változatot támogatták volna. 
 
A képviselı-testület az önkormányzati és intézményi bankszámlavezetés 
pályáztatására készült elıterjesztés határozati javaslatának B./ változatát 4 igen, 4 nem 
szavazattal (Dr. Éles András, Oláh Miklós, Kırösiné Bódi Judit, Balogh Zsigmond) és 
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5 tartózkodással (Dr. Kiss József, Boros Miklós, Kállai Sándor, Miltner Attila, Török 
István) nem fogadta el. 
 
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

275/2008. (VII. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte az 
önkormányzat és intézményei bankszámlavezetésének pályáztatására 
vonatkozó elıterjesztést és úgy határoz, hogy az önkormányzat és 
intézményei számláit továbbra is az OTP Bank Nyrt. Észak-Keleti Régió 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 17-18. szám) vezesse. 
 
Felelıs: - 
Határid ı: -  
 
 

  Dr. Juhász Endre 
  jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a Tedej Zrt. (4085 
Hajdúnánás, Fı út 9. szám) kérelméhez 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr a napirenddel kapcsolatban elmondta, hogy új 
helyzet alakult ki. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
megjegyzése. 
 
Szólláth Tibor képviselı úr  hozzászólásában elmondta, hogy a ma délelıtti 
megbeszélés során kialakult egy olyan konszenzusos javaslat, hogy Tedejen agráripari 
park, a VENTIFILT Zrt. köré pedig egy klasszikus értelemben vett ipari park legyen 
megvalósítva. A maga részérıl mindkét javaslatot támogatja és kérte, hogy a testület is 
támogatólag foglaljon állást. 
 
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy véleménye szerint a ma délelıtti 
tanácskozás értelmetlen volt, nem volt értelme összehívni a város vezetı cégeinek 
vezetıit, a döntést a testület e nélkül is meghozhatta volna. Megjegyezte, hogy ennél 
az asztalnál nem a város érdekei ellen tevık ülnek. Ha valaki azt gondolta, hogy az 
egyik kérelmet támogatni fogják, a másikat pedig nem, az nagyon rosszul 
gondolkodott. Különösen visszatetszı volt számára, hogy a VENTIFILT Zrt. 2008. 
július 2-án kereste meg kérelmével az önkormányzatot. Megjegyezte még, hogy a 
képviselı-testületet nem a kérelmezıhöz közel álló frakción keresztül kell megkeresni.  
 
(Az ülésre László Sándor képviselı úr megérkezett, így a testület 14 fıvel folytatta 
tovább a munkáját.) 
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Dr. Kiss József képviselı úr  szerint a ma délelıtti egyeztetı tájékoztatásnak nagy 
hangsúlya és üzenet értéke volt. Véleménye szerint minden várost érintı nagy 
horderejő döntésben célszerő lenne a városban élı emberek, vállalkozások 
véleményérıl tájékozódni. Sajnálattal állapította meg, hogy erre az utóbbi idıben 
ritkán kerül sor. Meglátása szerint polgármester úr ma délelıtti és most elhangzott 
hozzászólása nem helyénvaló. Ilyen gondolkodással város vezetıi minıségében 
nehezebben halad, mint haladhatna. Fontosnak ítélte és támogatta mindkét ipari park 
megvalósítását tekintettel arra, hogy nagyon sok ingázó vállalkozás van 
Hajdúnánáson. Nagyon jó lenne, ha ezzel itthon tudnánk ıket tartani.  
 
Szólláth Tibor képviselı úr  elmondta, hogy mindenki, akivel beszélt a délelıtti 
megbeszélésrıl, pozitív véleménnyel volt, és örültek annak, hogy eljöttek, sok 
információhoz jutottak. Véleménye szerint egy ilyen nagy jelentıségő javaslatot nem 
lehet egyeztetés nélkül a testület elé hozni, az érintettek meghallgatása nélkül dönteni.  
 
Szabóné Marth Éva képviselı asszony szerint is szükség van az egyeztetésre azért, 
hogy ne legyenek feltételezések és a megfelelı információ meg legyen a város felé. 
Ezt alátámasztandó idézett a VENTIFILT Zrt. levelébıl, amely szerint „mivel a 
korábbi információkból nem lehetett arra következtetni, hogy a képviselı-testület már 
ez évben Ipari Park létesítését kívánja támogatni, ezért nem indítottuk el eddig a 
hivatalos eljárást.” Véleménye szerint a benyújtott kérelmek alkalmasak arra a célra, 
hogy elıterjesztés készüljön belılük, mivel gyors döntésre van szükség, de ismerve 
mindkét céget bizonyára igényesebb anyagot is tudtak volna készíteni, azonban most 
nekünk nem az a feladatunk, hogy minısítsük a beadott kérelmet és a hozzá 
kapcsolódó anyagot. 
 
Oláh Miklós alpolgármester úr elöljáróban elmondta, hogy mindkét ipari park 
megvalósulását, illetve az ipari park címre való pályázat benyújtását javasolja és 
támogatja. Elmondta még, hogy tudomása szerint Hajdúnánás város mérető 
településen három ipari park is megvalósult már. Mivel nem az önkormányzat akar 
ipari parkot létesíteni, ezért nem ért egyet az elıtte szólókkal. Ha az önkormányzat 
kívánná ezt megtenni, akkor lenne célszerő lakossági fórumot tartani. Arról, hogy csak 
támogatásunkról kell biztosítanunk a kérelmezıket, már korábban is azonnal 
dönthettünk volna. Meglátása szerint pozitív volt az, hogy ma délelıtt létrejött a 
tanácskozás, mindkét ipari parkról plusz információhoz jutottunk. Felhívta még a 
figyelmet arra, hogy a „Béke” Szövetkezet által megjelölt területen belül van olyan 
terület, amely az önkormányzat tulajdona, ezért további egyeztetésekre még szükség 
van. Végezetül mindkét pályázónak sok sikert kívánt.  
 
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr személyes meggyızıdése volt, hogy a délelıtti 
megbeszélés minden szempontból hiánypótló volt. Meglátása szerint nyilvánosan 
senki sem fogalmazott meg negatív véleményt. Az is megállapításra került, hogy 
sajnos a nánási cégek nem ismerik egymást, de bíznak abban, hogy ezek után a 
jövıben jobban tudják egymást segíteni szakmailag és a pályázatok kapcsán. Külön 
megköszönte a Tedej Zrt. által készített prezentációt, amely rendkívüli meggyızı volt 
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számára és ezúton is támogatja. Véleménye szerint nem volt szükségtelen a találkozó, 
bántó sem, sıt ennek folytatásától sem zárkóztak el a megjelentek. 
 
Török István képviselı úr véleménye szerint a ma délelıttre szóló meghívóban le 
volt írva, hogy miért kell idejönni, akit ez nem érdekelt, el sem jött. Meglátása szerint 
a többség itt volt, tehát érdeklıdött a téma iránt. Javasolta, hogy hasonló esetben ne 
csak a 20, hanem a 30 legtöbb iparőzési adót fizetı céget hívjuk meg egy ilyen 
tájékoztatóra. Megjegyezte, hogy néhány évvel ezelıtt testületi üléseken elhangzott az, 
hogy soha nem lesz betelepítve a polgári ipari park, most meg lehet nézni, hogy 
hogyan áll. Meglátása szerint hiba volt az, hogy évekkel ezelıtt nem nyert támogatást 
ez az általa is támogatott kezdeményezés. A maga részérıl nagyon örült mindkét 
pályázatnak, az adandó lehetıségeknek. Látható, hogy a jövıben már csak olyan 
pályázati lehetıségek lesznek, amelynek feltétele az ipari parkban való megvalósulás. 
 
Szólláth Tibor képviselı úr ügyrendi javaslatként fogalmazta meg, hogy szavazzon a 
képviselı-testület. 
 
Dr. Éles András polgármester úr szavazást rendelt el arról az ügyrendi javaslatról, 
hogy szavazzon-e a testület a napirend tárgyában.  
 
A képviselı-testület a Tedej Zrt. (4085 Hajdúnánás, Fı u. 9. szám) kérelméhez készült 
elıterjesztés határozati javaslatának szavazásra bocsátásáról 13 igen, 1 nem szavazattal 
(Oláh Miklós) - külön határozat hozatala nélkül - döntött.  
 
Dr. Éles András polgármester úr - figyelembe véve a szavazás eredményét - 
szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról. 
 
A képviselı-testület a Tedej Zrt. (4085 Hajdúnánás, Fı u. 9. szám) kérelméhez készült 
elıterjesztés határozati javaslatát 13 igen szavazattal, 1 képviselı (Dr. Kiss József) 
nem vett részt a szavazásban elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
276/2008. (VII. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tedej Zrt.       
(4085 Hajdúnánás, Fı út 9. szám) kérelmére hozzájárul a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium által meghirdetett, az „Ipari Park”  cím 
elnyerésére vonatkozó pályázat benyújtásához. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület határozatában 
foglaltakról a Tedej Zrt-t (4085 Hajdúnánás, Fı út 9. szám) értesítse, 
valamint a pályázat benyújtásához szükséges dokumentációk rendelkezésre 
bocsátásáról gondoskodjon. 
 

 Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
 Határidı: 2008. július 10. 
  Dr. Juhász Endre 
  jegyzıkönyv-hitelesítı 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a Ventifilt 
Légtechnikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. 
szám) kérelméhez 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr kiegészítésként elmondta, hogy a kérelem hasonló 
tárgyú, mint az elızı napirendi pontban tárgyaltak, azzal az eltéréssel, hogy nem 2008. 
évben, hanem 2009. évben kívánnak pályázni az „Ipari Park” címre. 
Elmondta, hogy számunkra a vasúton túl is létezik cég, nem is egy. Szomorú dolog az, 
hogy ott azt gondolják, hogy ez nem így van, és másképp hívják fel magukra a 
figyelmet. Megítélése szerint ennek a dolognak nem így kellett volna történnie, ha 
valaki nem feltételezte volna a sunyiságot, az aljasságot és a képviselık egy részérıl 
az alantas hozzáállást. Döbbenetes ez egy olyan embertıl, aki néhány évig ennél az 
asztalnál ült. 
 
Kırösiné Bódi Judit képviselı asszony ügyrendi javaslatként kérte, hogy szavazzon 
a testület az elıterjesztés határozati javaslatának tárgyában.  
 
Dr. Éles András polgármester úr szavazást rendelt el arról az ügyrendi javaslatról, 
hogy szavazzon-e a testület a napirend tárgyában.  
 
A képviselı-testület a Ventifilt Légtechnikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 
(4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. szám) kérelméhez készült elıterjesztés határozati 
javaslatának szavazásra bocsátásáról 8 igen, 1 nem szavazattal (Szabóné Marth Éva),    
4 tartózkodással (Dr. Kiss József, Szólláth Tibor, Kállai Sándor, Török István) és        
1 képviselı (Oláh Miklós) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala 
nélkül - döntött.  
 
Dr. Éles András polgármester úr - figyelembe véve a szavazás eredményét - 
szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról. 
 
A képviselı-testület a Ventifilt Légtechnikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 
(4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. szám) kérelméhez készült elıterjesztés határozati 
javaslatát 14 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
277/2008. (VII. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a VENTIFILT 
Légtechnikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (4080 Hajdúnánás, 
Fürdı u. 1. szám) kérelmét megismerte és úgy határoz, hogy a kérelmezı 
„Ipari Park”  cím elnyerésére vonatkozó pályázati szándékát támogatja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület határozatában 
foglaltakról a VENTIFILT Légtechnikai Zártkörően Mőködı 
Részvénytársaságot (4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. szám) értesítse. 
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Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. július 25. 
 
 

  Dr. Juhász Endre 
  jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
Dr. Éles András polgármester úr megadta a szót Szólláth Tibor képviselı úrnak, 
mivel jelezte, hogy ügyrendi kérdésben kíván szólni. 
 
Szólláth Tibor képviselı úr  javasolta, hogy a két megjelent vendég is kapjon szót, ha 
élni kívánnak ezzel a lehetıséggel. 
 
Dr. Éles András polgármester úr leszögezte, hogy ez egy testületi ülés és ı a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzat szerint vezeti az ülést, a napirendet lezártuk. 
Egyébként örömmel nyugtázta, hogy tudomása szerint a VENTIFILT Zrt. mőködése 
stabil és várhatóan az is marad. 
 
(Az ülésrıl Gélák Pál vezérigazgató úr és Deme Albert üzemgazdasági igazgató úr 
távozott.) 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Módosított elıterjesztés a 
Hajdúnánási Óvodánál létszám-racionalizálási döntés meghozatalára 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr bevezetıjében elmondta, hogy amikor a testület az 
összevont óvodai egység vezetıjének megválasztásáról döntött, látható volt, hogy egy 
létszám feleslegessé válik. A kialakult helyzetre tekintettel a létszámcsökkentésre tett 
javaslatot. Felhívta a figyelmet, hogy a testület tagjai a mai napon kiadott módosított 
elıterjesztést és annak határozati javaslatát vegyék figyelembe a véleményük 
formálása során. 
Megkérdezte, hogy a módosított elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 
megjegyzés. 
 
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,          
Dr. Éles András polgármester úr szavazást rendelt el a módosított elıterjesztés 
határozati javaslatának I. pontjáról.  
 
A képviselı-testület a Hajdúnánási Óvodánál létszám-racionalizálási döntés 
meghozatalára készült módosított elıterjesztés határozati javaslatának I. pontját 8 igen 
szavazattal, 6 tartózkodással (Dr. Juhász Endre, Szólláth Tibor, Dr. Kiss József, Kállai 
Sándor, Szabóné Marth Éva, Buczkó József) nem fogadta el. 
(Határozatba foglalva a szavazások végén.) 
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Dr. Éles András polgármester úr a szavazás után megállapította, hogy az I. pont nem 
került elfogadásra, melynek eredményeként feleslegesen az egységnél tartunk 1 fıt, 
addig, amíg a testület másképp nem dönt. Ennek ismeretében már nincs értelme 
szavazni a II. és III. pontról, de ennek ellenére szavazásra bocsátja azokat. Ezért 
szavazást rendelt el a módosított elıterjesztés határozati javaslatának II. pontjáról.  
 
A képviselı-testület a Hajdúnánási Óvodánál létszám-racionalizálási döntés 
meghozatalára készült módosított elıterjesztés határozati javaslatának II. pontját          
8 igen szavazattal, 6 tartózkodással (Dr. Juhász Endre, Szólláth Tibor, Dr. Kiss József, 
Kállai Sándor, Szabóné Marth Éva, Buczkó József) nem fogadta el. 
(Határozatba foglalva a szavazások végén.) 
 
Dr. Éles András polgármester úr szavazást rendelt el a módosított elıterjesztés 
határozati javaslatának III. pontjáról.  
 
A képviselı-testület a Hajdúnánási Óvodánál létszám-racionalizálási döntés 
meghozatalára készült módosított elıterjesztés határozati javaslatának III. pontját          
8 igen szavazattal, 6 tartózkodással (Dr. Juhász Endre, Szólláth Tibor, Dr. Kiss József, 
Kállai Sándor, Szabóné Marth Éva, Buczkó József) nem fogadta el. 
(Határozatba foglalva a szavazások végén.) 
 
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

278/2008. (VII. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a 
Hajdúnánási Óvodánál létszám-racionalizálási döntés meghozatalára 
készült módosított elıterjesztést, de a lefolytatott szavazások 
eredményeként az elıterjesztés határozati javaslatának I., II., és III. pontja 
sem kapta meg az elfogadáshoz szükséges szavazattöbbséget. 
 

 Felelıs: - 
 Határidı: - 
 

  Dr. Juhász Endre 
  jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
Dr. Éles András polgármester úr a határozat meghozatala után javaslatot kért arra 
vonatkozóan, hogy a testület a létszámot fenn kívánja-e tartani, illetve készüljön-e 
elıterjesztés a 2008. szeptember havi ülésre a létszámcsökkentésre vonatkozóan.  
 
Szólláth Tibor képviselı úr  hozzászólásában elmondta, hogy ebben a témában sem 
volt egyeztetés, nem jött létre konszenzus. Így nem lehet egy elıterjesztést a testület 
elé hozni. Kaptak egy indítványt, most egy módosítást, más nem történt. A maga 
részérıl ezért tartózkodott a szavazás kapcsán. 
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Dr. Éles András polgármester úr válaszában elmondta, hogy nem várható az el, 
hogy a többség diktátumához tartsuk magunkat. Ez egy elıterjesztés, ha elfogadják el, 
ha nem, akkor nem.  
Ezek után megadta a szót Török István képviselı úrnak, mivel jelezte, hogy ügyrendi 
kérdésben kíván szólni. 
 
Török István képviselı úr  javasolta, hogy térjenek át a következı napirendi pont 
tárgyalására.  
 
Dr. Éles András polgármester úr végezetül kimondta, hogy a 2009. évi költségvetés 
tervezéséig nem kívánja a létszámkérdést visszahozni a testület elé, mivel ezzel 
kapcsolatban a testület részérıl más javaslat nem érkezett.  

 
 

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés Gömöri József 
magasabb vezetıi megbízásához kapcsolódó illetménypótlék megállapításához 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban 
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. 
 
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,         
Dr. Éles András polgármester úr szavazást rendelt el. 
 
A képviselı-testület Gömöri József magasabb vezetıi megbízásához kapcsolódó 
illetménypótlék megállapításához készült elıterjesztés határozati javaslatát 14 igen 
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
279/2008. (VII. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 454/2007.          
(XII. 20.) számú Képviselı-testületi Határozatában kinyilvánított 
szándékának megfelelıen a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése és a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdésének e) pontjában 
biztosított jogánál fogva úgy dönt, hogy 2008. augusztus 1. napjától eredeti 
megbízása lejártáig, 2012. július 31-ig, Gömöri József (4080 Hajdúnánás, 
Attila u. 22. szám) alatti lakos, a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és 
Szakközépiskola, Kollégium jelenlegi igazgatója lássa el - a már az 
összevont intézmény egészére - a magasabb vezetıi feladatokat a Kırösi 
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, 
Kollégium intézményben. 
 
A képviselı-testület úgy határoz, hogy garantált illetményének 
változatlanul hagyása mellett a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 70. § (2) bekezdés alapján a Kırösi Csoma Sándor 
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Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium 
igazgatójának, Gömöri József magasabb vezetıi megbízásához kapcsolódó 
illetménypótlékát 2008. augusztus 1. napjától a pótlékalap 300%-ában 
állapítja meg. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület határozatáról a Kırösi 
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és a Csiha Gyızı 
Általános, Közép- és Szakképzı Iskola intézmények vezetıit értesítse 
valamint, hogy a magasabb vezetıi megbízásához kapcsolódó 
illetménypótlék megállapításával kapcsolatos munkáltatói intézkedések 
megtételérıl gondoskodjon.  
 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2008. augusztus 01. 
 
 

   Dr. Juhász Endre 
   jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 272/2008.        
(VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítására 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,         
Dr. Éles András polgármester úr szavazást rendelt el. 
 
A képviselı-testület a 272/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat 
módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát 13 igen szavazattal, 1 képviselı 
(Dr. Éles András) nem vett részt a szavazásban elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
280/2008. (VII. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 272/2008.           
(VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozatában vevıként meghatározott 
Nyakó Imréné (4080 Hajdúnánás, Tégláskert u. 8. szám) helyett a fia, 
Nyakó Imre Csaba (4080 Hajdúnánás, Tégláskert u. 8. szám) alatti lakos 
részére történı - az önkormányzat tulajdonában lévı Volkswagen Golf 1.4i 
típusú, CNR-049 forgalmi rendszámú személygépkocsi - értékesítéséhez - 
az egyéb feltételek változatlanul hagyása mellett - hozzájárul. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról 
gondoskodjon, illetıleg felhatalmazza az adásvételi szerzıdés aláírására.   
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Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. július 04. az adásvételi szerzıdés megkötésére 
 
 

  Dr. Juhász Endre 
  jegyzıkönyv-hitelesítı 
 

 
Mivel több napirendi pont nem volt, Dr. Éles András polgármester úr megköszönte 
a megjelenést, és a testület rendkívüli ülését du. 14,50 órakor bezárta. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 Dr. Éles András Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 polgármester jegyzı  
 
 
 
 

Dr. Juhász Endre 
alpolgármester 

jegyzıkönyv-hitelesítı 
 

 
 


