
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. július        
24-én - csütörtökön - de. 8,00 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, Balogh 
Zsigmond, Boros Miklós, László Sándor, Szólláth Tibor, Dombi György, Kállai 
Sándor, Tóth Imre, Szabóné Marth Éva, Dr. Kiss József, Török István képviselık  
 
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı,  
Dr. Kiss Imre aljegyzı, Harsányiné Reszegi Gabriella költségvetési csoportvezetı,  
Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Kiss Edina 
önkormányzati és szervezési ügyintézı, Jóna Imréné jegyzıkönyvvezetı, és Szakál 
Attila informatikus 
 
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még: 
a 3.) napirendi pont tárgyalásánál: Vargáné Fehér Erzsébet egységvezetı, 
 Kovácsné Bata Éva óvónı,  
 
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 
túl tárgyalja meg az Észak-alföldi Regionális Tanácshoz benyújtandó kapacitás-
bıvítési igényt a gyermekgyógyászati szakellátásra vonatkozóan. Az errıl készítendı 
határozati javaslatot a képviselık a napirendek tárgyalása közben írásban megkapják. 
Megkérdezte, hogy - a szóbeli kiegészítést is figyelembe véve - a napirendi pontokat 
megtárgyalásra elfogadja-e a testület. 
 
A képviselı-testület a szóbeli kiegészítést is figyelembe véve a napirendi pontokat 
megtárgyalásra 13 igen szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - 
elfogadta. 
 
Napirendi pontok: 
 
1.) Elıterjesztés a „Szalmakalap a vendégváró és fejlıdı Hajdúnánásért – 

funkcióbıvítı városrehabilitáció” címmel benyújtott pályázat mellékletét képezı 
Elızetes Akcióterületi Terv elfogadására 

  Elıadó:  Oláh Miklós alpolgármester 
 
2.) Elıterjesztés a 243/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat 

módosítására 
  Elıadó:  Kırösiné Bódi Judit ad-hoc bizottság elnöke 
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3.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Óvodánál létszám-racionalizálási döntés 
meghozatalára és tájékoztató a hátrányos helyzető gyermekek óvodai nevelésével 
összefüggı feladatokra vonatkozólag 

  Elıadó:  Dr. Éles András polgármester 
 
4.)  Elıterjesztés a decentralizált terület- és régiófejlesztési célelıirányzat (TRFC) 

2008. évi támogatására 
  Elıadó:  Dr. Éles András polgármester 
 
5.) Határozati javaslat az Észak-alföldi Regionális Tanácshoz benyújtandó kapacitás-

bıvítési igényrıl a gyermekgyógyászati szakellátásra vonatkozóan 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
6.) Különfélék 
 
Dr. Éles András polgármester úr ezek után a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért 
javaslatot. 
 
Szólláth Tibor képviselı úr Tóth Imre képviselı urat javasolta jegyzıkönyv-
hitelesítınek. 
 
A képviselı-testület Tóth Imre képviselı urat, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 11 igen 
szavazattal, 2 képviselı (Tóth Imre, Török István) nem vett részt a szavazásban            
- külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.  
 
 
ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a „Szalmakalap a 
vendégváró és fejlıdı Hajdúnánásért - funkcióbıvítı városrehabilitáció” címmel 
benyújtott pályázat mellékletét képezı Elızetes Akcióterületi Terv elfogadására 
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban 
van-e az elıterjesztınek kiegészítése, illetve van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. 
 
Oláh Miklós alpolgármester úrnak szóbeli kiegészítése nem volt.  
 
Dombi György képviselı úr elmondta, hogy a CD-n szereplı anyagot átolvasta és 
több hiányosságot talált benne, többek között a közlekedés, az utak helyzetének 
megnyugtató megoldását. Nincs benne szó az elkerülı út esetleges tervezésérıl, tervbe 
való vételérıl. Ennek véleménye szerint benne kellene lennie. Hiányolta továbbá a 
tömegközlekedés problémájának megoldását, konkrétan a busz végállomás 
kialakítását. 
 
Oláh Miklós alpolgármester úr válaszában elmondta, hogy az elızetes akcióterületi 
terv célja a Fürdı utca környékének a szépítése, a Mővelıdési Központ rendbetétele, 
illetve a Piac területén történt beavatkozás alátámasztása. Dombi György képviselı úr 
által említett elkerülı utat a településrendezési terv tartalmazza, s ez az akcióterületi 
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terv csak a településrendezési tervünkkel együtt érvényes. Ez csak egy elızetes terv, 
mint ahogy a neve is mutatja. Ha a pályázatunkat sikeresnek és alkalmasnak minısítik, 
akkor bekerülünk a második fordulóba. Akkor egy végleges tervet kell készítenünk, és 
abba minden módosítást bele lehet foglalni. Az volt a kérése a testület tagjai felé, hogy 
most ne fogadjanak el módosításokat, mert hétfın a tervet be kell nyújtani, és ha most 
módosítások történnek nem lesz idı az átdolgozásra, illetve minden módosítás további 
módosítást eredményez. A felvetıdı javaslatok rögzítésre kerülnek, amelyeket 
megküld a pályázatírók felé, s azok a következı feldolgozásban megjelennek. 
 
(Az ülésre Kırösiné Bódi Judit képviselı asszony megérkezett, így a testület 14 fıvel 
folytatta tovább a munkáját.) 
 
Szabóné Marth Éva képviselı asszony is néhány pontosításra hívta fel a figyelmet, 
kiemelten az intézményrendszerre, közösségi terekre vonatkozóan.  
 
Oláh Miklós alpolgármester úr megjegyezte, hogy többszöri átolvasás után ı is talált 
apróbb hibákat, amelyek kijavításra kerültek, illetve felhívta a pályázatírók figyelmét a 
pontosabb munkavégzésre. 
 
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, 
Dr. Éles András polgármester úr szavazást rendelt el.  
 
A képviselı-testület a „Szalmakalap a vendégváró és fejlıdı Hajdúnánásért - 
funkcióbıvítı városrehabilitáció” címmel benyújtott pályázat mellékletét képezı 
Elızetes Akcióterületi Terv elfogadására készült elıterjesztés határozati javaslatát      
14 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

281/2008. (VII. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Észak-Alföldi 
Operatív Program keretében a funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések 
támogatására ÉAOP-2007-5.1.1/D kódszámú pályázati felhívás elsı 
fordulójára „Szalmakalap a vendégváró és fejlıdı Hajdúnánásért - 
funkcióbıvítı városrehabilitáció” címmel a 806.836 eFt becsült értékő 
projekt megvalósításához szükséges támogatás elnyerése céljából 
benyújtott pályázat mellékletét képezı Elızetes Akcióterületi Tervet 
elfogadja. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy az Elızetes Akcióterületi Tervet elfogadó 

képviselı-testületi határozatnak az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Kht. (4028 Debrecen, Simonyi u. 14. szám) részére történı 
benyújtásáról határidıre gondoskodjon. 

 
 Felelıs:   Dr. Éles András polgármester 
 Határidı: 2008. július 31. 
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     Tóth Imre 
     jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 243/2008.       
(VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítására 
Elıadó: Kırösiné Bódi Judit ad-hoc bizottság elnöke 
 
Dr. Éles András polgármester úr szóbeli kiegészítıjében elmondta, hogy az 
érdeklıdık felvilágosítása során derült ki, hogy a testület az említett határozatában 
nem döntött az ÁFA kérdésérıl, ezért a határozatunkat módosítani szükséges. 
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e az elıterjesztınek 
kiegészítése, illetve van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. 
 
Kırösiné Bódi Judit képviselı asszonynak szóbeli kiegészítése nem volt.  
 
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,         
Dr. Éles András polgármester úr szavazást rendelt el.  
 
A képviselı-testület a 243/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat 
módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát 14 igen szavazattal 
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

282/2008. (VII. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 243/2008.           
(VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozatát akként módosítja, hogy 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 -  pályázat során kedvezményes 
értékesítésre meghirdetett árát 1.230.000,- Ft +ÁFA összegben határozza 
meg. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételérıl a fenti vételár 

figyelembe vételével gondoskodjon, valamint a telkek önálló ingatlanként 
történı ingatlan nyilvántartási bejegyzését 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 
 
 

     Tóth Imre 
     jegyzıkönyv-hitelesítı 
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HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a Hajdúnánási 
Óvodánál létszám-racionalizálási döntés meghozatalára és tájékoztató a hátrányos 
helyzető gyermekek óvodai nevelésével összefüggı feladatokra vonatkozólag 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban 
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. 
 
Szabóné Marth Éva képviselı asszony hozzászólásában elmondta, hogy az 
elıterjesztés két részbıl áll. Az elsı gondolat a létszám racionalizálás, a másik pedig a 
hátrányos helyzető gyermekek óvodai nevelésével összefüggı feladatokra hívja fel a 
figyelmet. Valóban mindkettı óvodai téma, de egyik nem erısíti a másikat. A 
hátrányos helyzető gyermekek óvodai nevelésével összefüggı feladatok azt mutatják, 
hogy megnövekszik a gyermekek létszáma. Az elıterjesztés szerint 68 fıvel több 
gyermek lesz, ez több, mint a törvény által elıírt maximális létszám. Az elhangzottak 
miatt az elıterjesztés B./ változat I./ pontjában leírt 1 fı óvodapedagógusi létszám 
csökkentése nem támogatható. Véleménye szerint most az elıterjesztés A./ változata 
támogatható, mivel a gyermekek felvétele után szeptemberben tudjuk meg a végleges 
létszámot, ezért azt javasolta, hogy erre a témára 2008. október hónapjában térjünk 
vissza.  
 
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,         
Dr. Éles András polgármester úr szavazást rendelt el.  
 
A képviselı-testület a Hajdúnánási Óvodánál létszám-racionalizálási döntés 
meghozatalára és tájékoztató a hátrányos helyzető gyermekek óvodai nevelésével 
összefüggı feladatokra vonatkozólag készült elıterjesztés határozati javaslatának A./ 
változatát 10 igen szavazattal, 4 tartózkodással (Kırösiné Bódi Judit, Oláh Miklós, 
Balogh Zsigmond, László Sándor) elfogadta. 
(Határozatba foglalva a szavazások végén.) 
 
Dr. Éles András polgármester úr ezek után szavazást rendelt el a határozati javaslat 
B./ változat I. / pontjáról. 
 
A képviselı-testület a Hajdúnánási Óvodánál létszám-racionalizálási döntés 
meghozatalára és tájékoztató a hátrányos helyzető gyermekek óvodai nevelésével 
összefüggı feladatokra vonatkozólag készült elıterjesztés határozati javaslatának B./ 
változat I./ pontját 0 igen, 4 nem szavazattal (Dr. Juhász Endre, Szólláth Tibor, Dombi 
György, Szabóné Marth Éva), 6 tartózkodással, (Dr. Éles András, Tóth Imre, Dr. Kiss 
József, Kırösiné Bódi Judit, Oláh Miklós, Kállai Sándor) és 4 képviselı (Török István, 
Balogh Zsigmond, Boros Miklós, László Sándor) nem vett részt a szavazásban nem 
fogadta el. 
 
Dr. Éles András polgármester úr ezek után szavazást rendelt el a határozati javaslat 
B./ változat II. / pontjáról. 
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A képviselı-testület a Hajdúnánási Óvodánál létszám-racionalizálási döntés 
meghozatalára és tájékoztató a hátrányos helyzető gyermekek óvodai nevelésével 
összefüggı feladatokra vonatkozólag készült elıterjesztés határozati javaslatának B./ 
változat II./ pontját 0 igen, 4 nem szavazattal (Dr. Juhász Endre, Szólláth Tibor, 
Dombi György, Szabóné Marth Éva), 8 tartózkodással, (Tóth Imre, Dr. Kiss József, 
Boros Miklós, Kırösiné Bódi Judit, Kállai Sándor, Balogh Zsigmond, Török István, 
László Sándor) és  2 képviselı (Dr. Éles András, Oláh Miklós) nem vett részt a 
szavazásban  nem fogadta el. 
 
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

283/2008. (VII. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - megismerve a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása következtében a 
helyi önkormányzat többlet feladatellátására vonatkozó jogszabályi 
elıírásokat - úgy határoz, hogy a Hajdúnánási Óvoda óvodapedagógusainak 
létszámkeretérıl és a csoportok számáról a 2008. októberi testületi ülésén 
dönt, miután az óvodai ellátást igénylı halmozottan hátrányos helyzető 
gyermekek felvételre kerültek a 2008/2009. nevelési év tényleges 
csoportlétszámai alapján. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvodában a 2008/2009. 
nevelési évben induló csoportok számára, létszámára vonatkozó 
elıterjesztés elkészítésérıl gondoskodjon.  
 
Felelıs:       Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:   2008. október 07. 
 
 

   Tóth Imre 
   jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a decentralizált 
terület- és régiófejlesztési célelıirányzat (TRFC) 2008. évi támogatására 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban 
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. 
 
Dombi György képviselı úr  megkérdezte, hogy más gépre lehet-e pályázni, mint ami 
a tevékenységre vonatkozik. Felvetette, hogy a térburkolat tisztításához jó lenne egy 
gépet beszerezni a pályázat keretében. 
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Dr. Éles András polgármester úr válaszában elmondta, hogy mindig ahhoz a 
pályázathoz lehet eszköz igényt benyújtani, amilyen célra, tevékenységre azt kiírták.  
 
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,         
Dr. Éles András polgármester úr szavazást rendelt el.  
 
A képviselı-testület a decentralizált terület- és régiófejlesztési célelıirányzat (TRFC) 
2008. évi támogatására készült elıterjesztés határozati javaslatát 14 igen szavazattal 
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
284/2008. (VII. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a                          
HU-ÉARFT/TRFC/650/31/2008. kódszámon megjelentetett pályázati 
célkitőzéseket megismerte, azokkal egyetért és csatlakozásával támogatja 
annak benyújtását.  

A képviselı-testület a pályázati projekt kidolgozására és a pályázati 
dokumentáció elıkészítésére, benyújtására felkéri a Hajdúsági Többcélú 
Kistérségi Társulás munkaszervezetét és egyben projektgazdaként a 
Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulást jelöli ki.  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a pályázatban 
tervezett hajdúnánási illetıségő maximum 10 fı foglalkoztatásához 
szükséges önerıt, 370.371,- Ft-ot, az önkormányzat 2008. évi 
költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás 
(4087 Hajdúdorog, Nánási u. 19. szám) értesítésérıl és a pályázati önerı 
rendelkezésre bocsátásáról gondoskodjon. 
 

 Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
 Határid ı: azonnal 
 
 
     Tóth Imre 
     jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Határozati javaslat az Észak-
alföldi Regionális Tanácshoz benyújtandó kapacitás-bıvítési igényrıl a 
gyermekgyógyászati szakellátásra vonatkozóan 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr a kiosztott határozati javaslattal kapcsolatban 
röviden elmondta, hogy ez a pályázat gyermek szakorvosi ellátás óraszám kapacitás-
bıvítési igény benyújtására vonatkozik. 
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Megkérdezte, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 
megjegyzés. 
 
Mivel a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, 
Dr. Éles András polgármester úr szavazást rendelt el. 
 
A képviselı-testület az Észak-alföldi Regionális Tanácshoz benyújtandó kapacitás-
bıvítési igényrıl a gyermekgyógyászati szakellátásra vonatkozóan készült határozati 
javaslatot 14 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

285/2008. (VII. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - a kötelezı 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény alapján 
gyermekgyógyászati szakellátásra vonatkozóan heti négy óra szakorvosi 
óraszámra kapacitás-bıvítési igényt kíván benyújtani az Észak-alföldi 
Regionális Egészségügyi Tanácshoz (4024 Debrecen, Piac u. 54.).  
 
A képviselı-testület a gyermekgyógyászati szakellátást - annak befogadása 
esetén - a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet (4080 
Hajdúnánás, Kossuth u. 10. szám) mőködtetésében kívánja biztosítani. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  azonnal  
 
 

  Tóth Imre 
  jegyzıkönyv-hitelesítı 

 
Dr. Éles András polgármester úr - mivel több napirendi pont nem volt - 
megköszönte a megjelenést, és a testület rendkívüli ülését de. 8,30 órakor bezárta és 
további kellemes nyarat kívánt mindenkinek.  
 

kmft. 
 

 Dr. Éles András Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 polgármester jegyzı  
 

Tóth Imre 
jegyzıkönyv-hitelesítı 


