
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének  
2008. november 20-án megtartott n y i l v á n o s ülésén hozott határozatok rendeletek 

 
Rendelet száma Rendelet tárgya Kód 
21/2008. (XI. 24.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 

többször módosított 3/2008. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet 
módosításáról szóló 21/2008. (XI. 24.) Önkormányzati Rendelet 
megalkotása. 

B1 

22/2008. (XII.01.) Az önkormányzati tulajdonú közüzem által szolgáltatott ivóvízért 
és csatorna használatért fizetendı díj megállapításáról szóló, 
többször módosított 32/2004. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet 
módosításáról szóló 22/2008. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelet 
megalkotása. 

I3 

23/2008. (XI. 24.) Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggı 
szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló többször 
módosított 39/2005. (XI. 20.) Önkormányzati Rendelet 
módosításáról szóló 23/2008. (XI. 24.) Önkormányzati Rendelet 
megalkotása. 

D4 

24/2008. (XI. 24.) A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl szóló 24/2008. 
(XI. 24.) Önkormányzati Rendelet megalkotása. 

G3 

Határozat száma Határozat tárgya Kód 
373/2008. (XI. 
20.) 

A távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló, 
többször módosított 17/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezettel 
kapcsolatosan a december 18-ai ülésen kerül sor döntéshozatalra. 

A16 

374/2008. (XI. 
20.) 

Az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetési 
gazdálkodásának az I-III. negyedév alatt elért eredményeirıl szóló 
tájékoztató elfogadása.  

C8 

378/2008. (XI. 
20.) 

A 2009. évi költségvetés koncepciójáról szóló elıterjesztés 
elfogadása, a város honlapján való közzététele az elhangzott 
javaslatokkal együtt. 

D4 

379/2008. (XI. 
20.) 

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 
Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzésének 
ütemezését elfogadja. 

D1 

380/2008. (XI. 
20.) 

A Szociális Gondozási Központ munkájáról szóló beszámoló 
elfogadása. 

C2 

381/2008. (XI. 
20.) 

A Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának, Házirendjének, valamint Szakmai Programjának 
jóváhagyása. 

Z1 

382/2008. (XI. 
20.) 

A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat mőködésérıl szóló 
beszámoló elfogadása. 

C1 

383/2008. (XI. 
20.) 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Városmarketing Tervének 
Operatív intézkedési terve kiegészítéssel történı elfogadása. 

Z1 

384/2008. (XI. 
20.) 

A Mezei İrszolgálat 2008. évben végzett munkájáról szóló 
beszámoló elfogadása. 

C2 

385/2008. (XI. 
20.) 

A testvérvárosi kapcsolatról szóló tájékoztató elfogadása. A 
testvérvárosi kapcsolatok és a Város Napja rendezvényének 
koordinálása továbbra is a polgármester feladatköre legyen. 

E9 

386/2008. (XI. 
20.) 

A „Holiday World 2009.” elnevezéső 18. Közép-Európai kiállításon 
Prágában az „INCHEBA EXPO”-n való részvétel elhatározása.  

Z1 

387/2008. (XI. 
20.) 

A 341/2008. (X. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat 
módosítása azzal, hogy a Területi Baleset-megelızési Bizottság 
kerüljön törlésre. 

Z1 

388/2008. (XI. Hajdúnánás Város Bőnmegelızési Koncepciójának végrehajtására Z1 



20.) megalkotott Intézkedési Terv, valamint a Hajdúnánási 
Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzatának a 
módosítások és kiegészítések figyelembevételével történı 
elfogadása. 

389/2008. (XI. 
20.) 

A Hajdúnánás közigazgatási területén lévı kunhalmok megmentése 
érdekében készült Intézkedési Terv elfogadása. 

I1 

390/2008. (XI. 
20.) 

A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat kapcsán a megnevezett „A” és „B” típusú 
pályázók támogatása. 

A15 

391/2008. (XI. 
20.) 

A „Vállalkozásfejlesztési és Foglalkozási Pályázat 2008” pályázat II. 
fordulójának eredményesnek nyilvánítása. 

A15 

392/2008. (XI. 
20.) 

A Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálatnál a 
2008/2009. tanévtıl a pedagógiai szakszolgálatot érintı 
létszámbıvítésre vonatkozó elıterjesztés napirendrıl történı 
levétele. 

E9 

393/2008. (XI. 
20.) 

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
köztisztviselıi munkateljesítményének alapját képezı 2009. évi 
kiemelt célok meghatározása. 

A17 

394/2008. (XI. 
20.) 

A Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság vezetıje és 
hivatásos állományú tagjai egyéni teljesítménykövetelményeinek 
alapját képezı 2009. évi célok meghatározása. 

A17 

395/2008. (XI. 
20.) 

A 392/2007. (X. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat 
módosítása azzal, hogy a Szilágyi és Társa Ügyvédi Iroda megbízási 
díja 150.000 Ft + ÁFA összegben kerüljön meghatározásra. 

Z1 

396/2008. (XI. 
20.) 

Dr. Dajka Ida házi gyermekorvos részérıl, a II. számú házi 
gyermekorvosi körzet mőködtetési jogának Dr. Gócs Viktor 
részére történı eladásához való hozzájárulás. 

K1 

397/2008. (XI. 
20.) 

Az 1790/2003. és 1789/2003. számú vállalkozási szerzıdések 
határozott idıtartamának 2009. február 1-tıl határozatlan 
idıtartamra való módosításának - feltételekkel történı - elfogadása. 

K1 

398/2008. (XI. 
20.) 

A Vackor Dentál Bt-ben lévı vagyoni betét átruházása kapcsán a 
Vackor Dentál Bt-vel kötött, a II. számú fogorvosi körzet területi 
ellátási kötelezettségére vonatkozó vállalkozási szerzıdés 
felbontásához, továbbá a Horai Dentál Bt-vel kötött vállalkozási 
szerzıdés módosításához az önkormányzat elızetes hozzájárulását 
nem támogatja. 

K1 

399/2008. (XI. 
20.) 

A Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás beadványa alapján a 
Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló, 2006. 
június 12-én aláírt Társulási megállapodás módosításáról, és 
egységes szerkezetben történı elfogadásáról szóló elıterjesztés 
napirendek közül történı levétele. 

E7 

400/2008. (XI. 
20.) 

A Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában 
Dr. Éles András polgármester akadályoztatás esetén Dr. Juhász 
Endre és Oláh Miklós alpolgármesterek valamint Török István 
képviselı helyettesítse. 

E7 

401/2008. (XI. 
20.) 

A Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulásnak a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium 2008/10 számú téli közmunkaprogram 
megvalósítására irányuló pályázati szándékához feltételekkel történı 
csatlakozás kinyilvánítása. 

E7 

402/2008. (XI. 
20.) 

A Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet által a 2005. 
évben megkötött fejlesztési támogatás szerzıdések alapján átvett 
összegek fogadására és felhasználására vonatkozó ellenırzés 
alapján megállapított fizetési kötelezettségek teljesítésére a Kırösi 

J4 



Csoma Sándor Gimnázium, Szakképzı,- Szakközép és Általános 
Iskola, Kollégium számára 5.000 eFt póttámogatás biztosítása 

403/2008. (XI. 
20.) 

A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat részére 1.975 eFt 
póttámogatás biztosítása. 

K6 

404/2008. (XI. 
20.) 

A Városi Sportpálya területén végrehajtandó beruházással 
kapcsolatosan megkötésre kerülı haszonkölcsön szerzıdés 
kiegészítésekkel történı jóváhagyása. 

K5 

405/2008. (XI. 
20.) 

Hozzájárulás ahhoz, hogy a Hajdúnánás Termál SC egyesület 
székhelyéül a Somorjai László Sportcsarnok kerülhessen 
bejegyzésre. 

D7 

406/2008. (XI. 
20.) 

A 345/2008. (X. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat hatályon 
kívül helyezése, a 167/2008. (V. 13.) számú Képviselı-testületi 
Határozatnak a pénzügyi források tekintetében történı módosítása. 
A „Hajdúnánás, Nyíregyházi utca útburkolat-felújítása” tárgyú 
beruházáshoz az Észak-Alföldi Fejlesztési Tanács által biztosított 
ÉA-TEUT támogatásból, a fejlesztés alacsonyabb költségő 
megvalósítása miatt igénybe nem vehetı támogatási részrıl történı 
lemondás. 

K7 

407/2008. (XI. 
20.) 

A hajdúnánási 703/2. hrsz-ú, 780/58. hrsz-ú és a 780/24. hrsz-ú 
ingatlanok rendezésével kapcsolatban elıszerzıdés kötésének 
elhatározása Tímári Sándor Hajdúnánás, Polgári u. 92. szám alatti 
lakossal a meghatározottak szerint. 

Z1 

408/2008. (XI. 
20.) 

A 383/2007. (X. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat 
módosítása azzal, hogy a HAJDÚ TRIBETON Kft. és a PALLÉR 
TRIÁSZ Kft. tulajdonában lévı ingatlanokon megvalósítani kívánt 
beruházás átütemezését 2009. XII. 31-ig történı megvalósítással. 

Z1 

409/2008. (XI. 
20.) 

Molnár Jánosné Hajdúnánás, Gábor Áron u. 22. szám alatti lakos 
tulajdonában lévı Széchenyi krt 57. szám 3547. hrsz-ú ingatlanának 
maximum 3 millió Ft vételáron történı megvásárlásának 
elhatározása. 

Z1 

410/2008. (XI. 
20.) 

273/2008. (IV. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat 
módosítása azzal, hogy a Hivatal tulajdonában lévı Lada Niva 
GXA-784 frsz-ú szgk. értékesítése Dér Balázs hajdúnánási lakos 
részére. 

D7 

411/2008. (XI. 
20.) 

A Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és 
Általános Iskola, Kollégium tulajdonában lévı gépjármővek 
értékesítésének engedélyezése. 

J4 

412/2008. (XI. 
20.) 

Az Észak-Hajdúsági Szakképzési-szervezési Társulás módosított, 
egységes szerkezetben foglalt Társulási Megállapodásának és 
Alapító Okiratának  elfogadása. 

L1 

413/2008. (XI. 
20.) 

A Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. szám alatti 14. számú garázs 
pályázati úton történı bérbeadásának az elhatározása. 

D7 

414/2008. (XI. 
20.) 

A Hajdúnánás, Irányi u. 1. szám alatti 2. számú gépkocsitároló 
bérbeadásának meghosszabbítása. 

D7 

 



J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének  
2008.  november 20-án – csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 
 
A képviselı-testületi ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak a képviselı-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, Kırösiné Bódi Judit, Balogh Zsigmond, Boros Miklós, László 
Sándor, Török István képviselık 
 
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
jegyzı, Dr. Kiss Imre aljegyzı, Kiss György, Agárdi László, Benkıné Takács Mária 
irodavezetık, Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, 
Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi, szociális intézményi és személyzeti ügyintézı, 
Kiss Edina önkormányzati és szervezési ügyintézı, Tóth Csaba, a Polgármesteri 
Hivatal dolgozója, Szakál Attila informatikus, valamint Józsi Sándorné 
jegyzıkönyvvezetı 
 
 
A napirendi pontokhoz meghívottak részérıl jelen vannak: 
- a 3.) és 4.) napirendi pontoknál: Szoboszlai Zoltán, a HÉPSZOLG Kft.  

 ügyvezetı igazgatója 
- a 7.) napirendi pontnál: Berkes Anikó, a Hajdúnánási Gazdasági és  

                                                       Ellátó Intézmény intézményvezetıje 
- a 7.), 11.), 12.) napirendi  Tóth Árpádné, a Szociális Gondozási Központ  

 pontoknál: vezetıje 
- a 7.), 13, 34.) napirendi Nagyné Juhász Krisztina, a Családsegítı és  

pontoknál:  Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetıje 
- a 7.), 22.) napirendi pontoknál: Szabó Albert, a Makláry Lajos Általános  

                                                       Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Mővészetoktatási  
                                                       Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat  
                                                       igazgatója 

- a 7.), … napirendi pontoknál: Gömöri József, a Kırösi Csoma Sándor 
  Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és  
                                                        Általános Iskola, Kollégium igazgatója 

- a 10.) napirendi pontnál: Dr. Nagy Attila, a Polgármesteri Hivatal  
                                                        revizora 

- a 15.) napirendi pontnál: Török Róbert, a mezei ırszolgálat vezetıje 
- a 28.) napirendi pontnál: Dr. Horai Zsolt, a Horai Dentál Bt.  

 ügyvezetıje és 
 Dr. Nyíri István Gábor, a Vackor Dentál Bt.  

ügyvezetıje 
- a 29.), a 30.), 31.) napirendi Erdeiné Fekete Erika, a Hajdúsági Többcélú  

pontoknál: Kistérségi Társulás munkaszervezetének  
                                                       vezetıje és  



Dr. Kállai Krisztina, a Hajdúsági Többcélú  
Kistérségi Társulás munkaszervezetének 
munkatársa 

- a 35.) napirendi pontnál: László Tibor, Puskás Henrik, T. Tóth Tibor,  
                                                       Varga Zsolt vállalkozók 

- a 39.) napirendi pontnál: Jóna Gábor, a RENOVÉP 96 Kft. ügyvezetıje  
                                                       és Nagy Gábor, a PALLÉR TRIÁSZ  Kft.  
                                                       ügyvezetıje 

 
A képviselı-testületi ülésen jelen volt a  helyi televízió 3 munkatársa, valamint  
13,55 órától Varga Lajos, a Hajdúnánási Újság fıszerkesztıje. 
 
Dr. Éles András polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen 
megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselı-testületi ülés határozatképes, mivel  
15 képviselı jelen van.  
Ezt követıen javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban javasolt napirendi 
pontokhoz további 2 napirendi pontot vegyen fel, s az új elıterjesztéseket az alábbi 
sorrendben tárgyalja meg:  
- 42.) napirendként az „Elıterjesztés a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, 

Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium kérelméhez”, 
 - 43.) napirendként az „Elıterjesztés az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési 

Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítására”. 
 
Javasolta továbbá, hogy a meghívóban szereplı 9.) napirendet zárt ülésen tárgyalja 
meg a képviselı-testület, miként ugyancsak zárt ülésen így már a közbeiktatások 
alapján megváltozna a tárgyalandó napirendek sorrendje és 44.) napirendként az 
eredeti 46.), 45.) napirendként az eredeti 47.) sorszámú napirendet javasolja, és 
ezután 42.) napirend lenne a 46.), és így a megváltozott sorrend szerint a 49.) 
napirendként az eredeti 45.) napirendet tárgyalja a képviselı-testület. 
 
A két napirend elırehozásának indoka, hogy a 42.), 43.), 44.), 45.), 46.) és a 9.) 
napirendi pontok tárgyalásánál a zárt ülés megtartása indokolt és szükséges. 
Ezt követıen kérte a képviselı-testület tagjainak a szavazatát a napirendi pontok  
– elhangzott javaslatokkal és kiegészítésekkel együtt – elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület a meghívóban javasolt napirendi pontokat – az elhangzott 
javaslatokkal és kiegészítésekkel együtt – 15 igen szavazattal (egyhangúlag) – külön 
határozat hozatala nélkül – elfogadta, amelyek az alábbiak szerint alakulnak: 
 
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 …/2008 … Önkormányzati 
Rendelet módosítására 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 



3.) Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonú közüzem által szolgáltatott ivóvízért 
és csatorna használatáért fizetendı díj megállapításáról szóló, többször 
módosított 32/2004. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet módosítására 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
4.) Elıterjesztés a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról 

szóló, többször módosított 17/2004. (V. 03.) Önkormányzati rendelet 
módosítására 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
5.) Elıterjesztés az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggı 

szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló, többször módosított 
39/2005. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelet módosítására 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
6.) Elıterjesztés a helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl szóló …/2008. 

(XI. 24.) Önkormányzati Rendelet megalkotására 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
7.) Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi 

végrehajtásáról 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
  
8.) Elıterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezési 

irányelveirıl 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
  
9.) Javaslat a városi kitüntetı díjak adományozására 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 

10.) Elıterjesztés a költségvetési intézményekben végrehajtandó pénzügyi-
gazdasági ellenırzések 2009. évre vonatkozó ütemtervének meghatározására 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 

11.) Beszámoló a Szociális Gondozási Központ munkájáról 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 

12.) Elıterjesztés a Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának és Szakmai Programjának jóváhagyására 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 

13.) Beszámoló a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat mőködésérıl 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 

14.) Elıterjesztés a Hajdúnánás Városmarketing Tervhez készült intézkedési terv 
benyújtásához, illetve finanszírozási javaslattétel a 2009. és 2010. évi 
költségvetés tervezéséhez 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
15.) Beszámoló a mezei ırszolgálat 2008. évben végzett munkájáról  



 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 

16.) Tájékoztató a testvérvárosi kapcsolatokról 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 

17.) Elıterjesztés a „Holiday World 2009.” elnevezéső 18. Közép-Európai 
kiállításon való részvételrıl 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 

18.) Elıterjesztés a Hajdúnánás Város Bőnmegelızési Tanácsa Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának, illetve Intézkedési Terv javaslatának elfogadására 

 Elıadó: Dombi György ÜIB elnök 
 
19.) Elıterjesztés a kunhalmok megmentésére készült intézkedési terv javaslat 

elfogadására 
 Elıadó: Dombi György ÜIB elnök 
 
20.) Elıterjesztés a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálására 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 

21.) Elıterjesztés a „Vállalkozásfejlesztési és foglalkoztatási pályázat 2008.” II. 
forduló elbírálására 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 

22.) Elıterjesztés a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálatnál a 2008/2009. 
tanévtıl a pedagógiai szakszolgálatot érintı létszámbıvítésre vonatkozóan 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
23.) Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

köztisztviselıi munkateljesítményének alapját képezı 2009. évi kiemelt célok 
meghatározására 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
24.) Elıterjesztés a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság vezetıje és 

hivatásos állományú tagjai egyéni teljesítménykövetelményének alapját képezı 
2009. évi kiemelt célok meghatározására 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
25.) Elıterjesztés a 392/2007. (X. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat 

módosítására 
 Elıadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester 
 
26.) Elıterjesztés a II. számú gyermekorvosi praxis mőködtetési jogának átadás-

átvételérıl  
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 

 



27.) Elıterjesztés járóbeteg szakellátásra vonatkozó vállalkozási szerzıdések 
meghosszabbítására 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
28.) Elıterjesztés a II. számú fogorvosi körzet mőködtetıjének változásáról 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
29.) Elıterjesztés a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás beadványa alapján a  

Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló, 2006. június 12-
én aláírt Társulási megállapodás módosításáról, és egységes szerkezetben 
történı elfogadásáról 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
30.) Elıterjesztés a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás beadványa alapján a  

Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tagjainak 
helyettesítési rendjérıl 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
31.) Elıterjesztés a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás beadványa alapján a  

Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírásra került Közmunka Pályázati 
Felhívásáról 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 

32.) Tájékoztató a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás beadványa alapján a  
Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás feladat ellátásának lehetıségeirıl 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
33.) Elıterjesztés a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és 

Általános Iskola, Kollégium kérelméhez 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
34.) Elıterjesztés a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat kérelméhez 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
35.) Elıterjesztés a Városi Sportpálya területén végrehajtandó beruházással 

kapcsolatos szerzıdés-tervezet bemutatására 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
36.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Termál SC (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 38. szám) 

kérelméhez 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
37.) Elıterjesztés a „Hajdúnánás, Nyíregyházi utca útburkolat-felújítása” tárgyú 

beruházás forrásösszetételének ismételt módosítására 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
38.) Elıterjesztés a hajdúnánási 703/2. hrsz-ú, a 720/58. hrsz-ú és a 780/24. hrsz-ú 

ingatlanok rendezésével kapcsolatban 
 Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester  



 
39.) Elıterjesztés a 383/2007. (X. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat 

módosítására 
 Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester  
 
40.) Elıterjesztés Molnár Jánosné Hajdúnánás, Gábor Á. u. 22. szám alatti lakos 

megkeresésével kapcsolatban 
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester 

 
41.) Elıterjesztés a 273/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat 

módosítására  
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester  

 
42.) Elıterjesztés a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és 

Általános Iskola, Kollégium kérelméhez 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
43.) Elıterjesztés az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás társulási 

megállapodásának és alapító okiratának módosítására 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 

 
44.)  Elıterjesztés a 346/2008. (X. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat 

módosítására 
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
45.) Elıterjesztés a Hajdúnánás, Irányi u. 1. szám alatti 2. számú garázs bérleti 

 szerzıdésének  meghosszabbítására 
  Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
  

46.) Elıterjesztés határozott idıtartamra, szociális jelleggel bérbe adott 
önkormányzati lakások bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítására 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 

47.) Elıterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás 
szociális jelleggel történı bérbeadására 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 

48.) Elıterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások 
nem szociális jelleggel történı bérbeadására 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
49.) Elıterjesztés a Hajdúnánás, Csokonai u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlan folyamatban lévı cseréje miatti bérlık elhelyezésére  
 Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
50.) Különfélék 

 
51.) Interpellációk 

 



 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy az 
elızetes elképzelések szerint 2008. december 12-én a képviselı-testület rendkívüli 
ünnepi testületi ülést tart. Ezért szeretné, ha a képviselı-testület a mai és a december 
12-én tartandó testületi ülésre jegyzıkönyv hitelesítıt választana. Ez azért indokolt, 
mert az ottani ünnepélyességet nem kellene ilyen formális szavazással megbontani. 
 
Szólláth Tibor képviselı úr  elmondta, hogy a mai ülésre jegyzıkönyv-hitelesítınek 
Tóth Imre képviselıt javasolja, viszont a december 12-én tartandó ünnepi ülésre 
most nem tud javaslatot tenni a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére, mivel arról 
egyeztetést tart szükségesnek. 
 
Dr. Éles András polgármester úr azt javasolta, hogy a december 12-én tartandó 
ünnepi testületi ülés jegyzıkönyv-hitelesítı személyének megválasztása miatt 
december 11-ére a képviselı-testület rendkívüli ülését összehívja. 
 
Szólláth Tibor képviselı úr  észrevételként fogalmazta meg, hogy ha a polgármester 
úr megosztotta volna vele az ünnepi testületi ülés jegyzıkönyvének hitelesítésére 
vonatkozó kérését, akkor a mai ülésen nem lett volna akadálya annak, hogy a 
hitelesítı személyére vonatkozó javaslatát megtegye. 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy 
december 11-én - az ünnepi testületi ülés jegyzıkönyv-hitelesítıje személyének 
megjelölése céljából - rendkívüli testületi ülést fog összehívni. 
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát, a mai ülés jegyzıkönyv-
hitelesítı személyére – Tóth Imre képviselı – tett javaslat elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint a mai testületi ülés jegyzıkönyv-
hitelesítıje Tóth Imre képviselı úr legyen, 13 igen szavazattal és 2 képviselı nem 
vett részt a szavazásban (Dr. Éles András, Tóth Imre) – külön határozat hozatala 
nélkül – elfogadta. 
 
 
ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Polgármesteri jelentés 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Szólláth Tibor képviselı úr  észrevételezte, hogy a Polgármesteri jelentés  
II. részének elsı bekezdésében a polgármester úr tájékoztatást ad arról, hogy a 
HÉPSZOLG Kft. ügyvezetı igazgatójával együtt megbeszélést folytatott a Magyar 
Horizont Kft. képviselıivel, ahol azt próbálták bemutatni, hogy a város határában 
lévı gázkutak fúrása nincs hatással a termálvíz hasznosítására és a fürdı 
mőködésére. Ezzel összefüggésben megkérdezte, hogy melyikıjük vállal ezért 
garanciát és felelısséget.  
 
Dombi György képviselı úr  felvetette, hogy a lejárt határidejő határozatok közül a 
329/2008. (X. 10.) számú Képviselı-testületi Határozattal kapcsolatosan szeretné 
megkérdezni, hogy mikor fogja a Hajdúnánás-Hajdúdorog közötti kerékpárút 
felújításával kapcsolatos témát a képviselı-testület tárgyalni. 
 



Dr. Éles András polgármester úr az elhangzott kérdésekre az alábbi válaszokat 
adta: 
- Nagy valószínőség szerint egyikıjük sem vállalja sem a felelısséget, sem a 

garanciát. Ha Szólláth Tibor képviselı úr arra gondol, hogy nemzetközi 
szakértıket kérjen fel az önkormányzat, hogy azt az állítást igazolja, akkor nagy 
valószínőség szerint javaslata lesz majd a jövı évi költségvetés koncepciója 
tárgyalásakor ennek a kérdésnek a tisztázására. İ nem járatos ezekben a 
kérdésekben. A szakma képviselıi elmondták, nyilvánvalóan azok az érvek 
elsısorban a mőszaki kérdésekben járatos cégvezetıt befolyásolhatják, neki azt 
nem mondta, hogy ezek az állítások igaztalanok. A szakma szabályai szerint 
azóta İ is érdeklıdött, általában valóban nem fordulhat elı az, hogy egy ilyen 
talajszerkezet mellett ez megtörténhessen, hogy befolyással legyen. Egyébként 
további kutatások folynak a város területén, amirıl a város lakossága értesítést 
kapott. Amennyiben ezek a vizsgálatok eredményesek lesznek, akkor ezek abba 
az irányba hatnak, ahol jelenleg a fürdı termálkútjai vannak. Ennek ellenére azt 
kell mondania, hogy a kutatást ma Magyarországon az energiahivatal és a  
bányakapitányságok adják ki. Ezek a kapitányságok szakemberekbıl állnak. 
Ezeket az engedélyeket a szakemberek kiadták, amelyet számára bemutattak.  
Ma Magyarországon nem tud hivatalosabb személyt, illetve nagyobb 
szaktekintélyeket felsorakozni, mint az ezeknél a cégeknél dolgozó emberek. Ha 
ez nem hiteles, akkor valóban nemzetközi szakértıket kell felkérni annak 
vizsgálatára, hogy valaki felelısséget vállaljon azért, amit más magyar hatóságok 
engedélyeztek. 
Ezek a kutatások elısegíthetik az önkormányzat érdekeit is. Nagyra tartja a 
képviselı úr kérdését, azonban pillanatnyilag csak és kizárólag az engedélyt 
kiadó hatóságok szakértelmében bízik, amitıl nagyobb garanciát ma 
Magyarországon nem tud. Ha Szólláth Tibor képviselı úr tud valakit, akkor 
szíveskedjen a személyt megnevezni, és akkor az önkormányzat fel fogja kérni, 
és a szakértelmével garanciát is fog arra vállalni, hogy ezek a kutatások nem 
lesznek hatással a termálvíz készletre. 

- Hajdúdorog önkormányzata egy kicsit elhamarkodottan jött a kerékpárút-bıvítés 
kérdésével. A pályázat feltételeinek átvizsgálása után arra a következtetésre 
jutottak, hogy abban a konstrukcióban, amiben Hajdúdorog önkormányzata meg 
akarta valósítani, abban nem valósítható meg. Nagy valószínőséggel további 
vizsgálatok folynak arra vonatkozóan, hogy ezt a pályázatot valahova be lehet-e 
„suszterolni”.  

 
Tóth Imre képviselı úr  megkérdezte a polgármester úrtól, hogy a Szólláth Tibor 
képviselı úr által felvetett megbeszélésen elhangzott-e egy olyan kérés, ami 
eredetileg a képviselı-testület részérıl felmerült. Amennyiben mégis veszélyeztetné 
a gyógyfürdı termálvizét ezeknek a fúrásoknak az elkészítése, akkor hajlandó-e a 
cég arra, hogy új termál kutat fúr Hajdúnánás területén. Nyilván a cég anyagi 
lehetıségei megengedik, mivel látható, hogy 2-es, 3-as, 4-es kutat is fúrnak Elhiszi a 
szakértıknek a hozzáértését. Elhiszi azt is, hogy komoly szaktekintélyek vannak 
minden szinten, de nem kell elfelejteni, hogy annak az ominózus M6-osnak az 
engedélyezési tervét is megkérdıjelezhetetlen szakértık adták ki, amely alagutakat 
megfúrtak, és több száz méteren beomlottak.  
 



Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy ezen a megbeszélésen kútfúrásról 
nem esett szó, a felelısségrıl igen, és természetesen az rögzítve van abban a 
levélben, amelyben felkérték ıket, hogy erre vonatkozóan nyilatkozzanak. Amikor 
meghívták, már akkor eleve jelezték, hogy abban az esetben, ha ennek bárminemő 
következménye lenne a termálvíz készletre, minden felelısséget rájuk fog az 
önkormányzat hárítni. 
A fúrási pont 11 km-re van a termálvízkúthoz. 
Az egyik olaj- és gázkutató magyar cég a most megfúrt kúthoz 400 méterre fúrásokat 
végzett. Egyetlen gramm gázt nem tudott felszínre hozni.  
A fúrás technológiájának megismerése céljából felajánlották, hogy amennyiben erre 
igény van, akkor a képviselı-testület bármikor elmehet és a helyszínen megnézheti a 
munkálatokat. Egy egyeztetett idıpontban történı helyszíni bejárásnak nem látja 
akadályát. 
 
Szabóné Marth Éva képviselını felvetette, hogy a Pedagógiai Szakszolgálattal 
kapcsolatosan volt egy testületi határozat arra vonatkozóan, hogy egyeztetés történik 
Hajdúdorog és Hajdúnánás Önkormányzata között és a bizottsági elnökökkel. 
Tudomása szerint ennek a határozatnak a határideje a mai nappal jár le, ezért 
kérdése, hogy ebben a témában történt-e valami. 
 
Dr. Éles András polgármester úr a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a 
képviselını tévedésben van a tekintetben, miszerint a hivatkozott képviselı-testület 
határozatban foglalt feladat végrehajtásának határideje már lejárt. Ha a képviselı-
testület tagjai úgy gondolják, akkor indítsanak ellene fegyelmi eljárást. A 
Polgármesteri Hivatal egyik munkatársának odaadta ezt az ügyet, és nem csak azzal 
a résszel, hogy a bizottsági elnökökkel való egyeztetés, hanem sokkal korábbi, tehát 
a pénzügyi problémák rendezése ügyében. Ennek az ügyintézınek a mai testületi 
ülésre 8-10 elıterjesztése készült. Kifutott a határidıbıl. Igaz, hogy egy levél elment, 
viszont arra már nem volt mód, hogy az 5 bizottsági elnökkel ennek a levélnek a 
tartalmát egyeztesse. Emlékezete szerint éppen ennek a problémának a részleges 
áthidalása érdekében elmondta a munkatársának – reméli, hogy ezt megtette – hogy 
az aznap éppen a Polgármesteri Hivatalban tartózkodó frakcióvezetı urat 
tájékoztassa errıl a helyzetrıl, és említse meg a történteket. Hogy ez megtörtént-e, 
arra nem kérdezett rá. A kialakult helyzetért ı a felelıs. 
Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy sajnos az a konstrukció, ami a Makláry iskola és 
a hajdúdorogi gyerekek pedagógiai szakszolgálat útján történı ellátását illeti, 
november 5-én egy új helyzetet eredményezett, többletfinanszírozás erre nem jár, és 
ennek eredményeként mindenkinek újra kell gondolnia a történettel kapcsolatos 
kérdéseket. November 4-én megtörtént a költségvetés benyújtása, amely alapján 
többletfinanszírozás nincs az ilyen jellegő együttmőködésre. 
 
Szólláth Tibor képviselı úr elmondta, hogy 2 kérdésben szeretne hozzászólni:  
- A képviselı-testület hosszú ideje tapasztalja már, hogy mindig van a 

Polgármesteri Hivatalban egy aktuális kollega, aki mögé el lehet bújni. 
Gyakorlatilag 1 éve kérte meg polgármester urat a Pénzügyi Bizottság arra, hogy 
Hajdúdorog város polgármesterével kezdeményezzen egyeztetést a pedagógiai 
szakszolgálat finanszírozása kapcsán.  

 A helyi televíziót nézık számára elmondta, hogy 10 millió Ft sorsáról van szó.  



 Ebben a helyzetben, amikor már arról esik szó, hogy nagyvalószínőséggel a 
törvényi szabályozás miatt esetleg nem is fog továbbmenni ez a dolog akár 
közösen Hajdúdoroggal, eddig sem mutatkozott túlságosan komoly fizetıkészség 
Hajdúdorog részérıl. Az elfecsérelt 1 évet sajnálja, mivel a 10 millió forint van 
olyan érték Hajdúnánáson is, amiért érdemes lett volna legalább egy tárgyalást 
kezdeményezni. Megítélése szerint az elmúlt 1 év pontosan elegendı idı lett 
volna arra, hogy ennek a pénznek a sorsát meg lehetett volna vitatni.  

- Nyilvánvalóan nem kíván nemzetközi szakértıket felkérni ebben az ügyben.  
 A helyi televízió nézık számára tájékoztatásul elmondta, hogy a hajdúnánási 

termálvízkútnak 1.100 méter körüli a mélysége és nagyjából ebben a mélységben 
fúrják a város határában a gázlelı kutakat is. Nem biztos, hogy a jelenlegi 
fúrásoknak azonnali hatása lesz, s az sem biztos, hogy lesz hatása.  

 Akkor, amikor éppen több százmillió forintos fürdıfejlesztésben gondolkodik a 
város, akkor termálvíz nélkül egy termálfürdı nem mőködhet. A megnyugtató 
megoldás az lenne, ha egy mélyebb rétegben lehetne egy új kutat fúrni, amiben 
lehetne kooperálni ezzel a céggel, még ha önköltségi áron fúrná is meg, akkor is 
egy jelentıs kedvezmény lenne, és valamiféle biztonságot jelenthetne a fürdı 
számára. İ ebbe az irányba szerette volna a dolgokat mozdítani. Ez volt az elsı 
felvetése is, amire nem kapott semmiféle pozitív jelzést. Nyilván lehet a dolgot 
így hagyni, csak valakinek a felelısségét azért vállalni kell. Ezt szerette volna 
jelezni. 

 
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy ha ı képviselı lenne, akkor a 
Szólláth Tibor képviselı úr által elmondottak nem nyugtatná meg. Mert 20 év múlva 
nem lehet tudni, hogy mi lesz Magyarország felszíne, mi lesz Magyarország alsó 
földrétegének állapota, sıt nem tudja, hogy lesz-e Kékestetı, vagy lesz-e Gallyatetı.  
Ha a képviselı úr a jövıjóslásban gondolkodik, akkor hosszú életet, és reményei 
szerint a feltételezéseinek beteljesedését kívánja. 
Talán Szólláth Tibor képviselı úr nem tudja, hogy az I. fordulóban nyertes pályázat 
új termálkút fúrását irányozza elı. Tehát termálkút nélkül Hajdúnánás fürdıje nem 
marad. 
Ami pedig a 10 millió Ft-ot illeti: remélhetıleg itt lesz Hajdúböszörmény város 
polgármestere és lesz szíves neki is elmondani ugyanezt.  
Ezt követıen a Polgármesteri jelentés fejezeteinek elfogadásáról kérte a testület 
tagjainak a szavazatát. 
 
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés 
- I. fejezetét 15 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Szólláth Tibor) – külön 

határozat hozatala nélkül – elfogadta, 
- II. fejezetét 13 igen szavazattal és 3 tartózkodással (Buczkó József, Szabóné 

Marth Éva, Szólláth Tibor) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta. 
Dr. Éles András polgármester úr jelezte, hogy a Polgármesteri jelentés  
III. fejezetében leírtakra az Interpellációk keretében fog a képviselı-testület 
visszatérni. 
 
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés 
- III. fejezetét 16 igen szavazattal (egyhangúlag) – külön határozat hozatala nélkül 

– elfogadta. 
 



Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy egy kötelességének szeretne 
eleget tenni. Azért nem a Polgármesteri jelentés kapcsán mondta el, mert a 
jelentéshez alapjában véve semmi köze. 
A legutóbbi képviselı-testületi ülésen – amikor a megyei és városi rendırkapitány 
jelen volt az ülésen – az egyik képviselı úr érintettség okán az egyik társadalmi 
szervezetrıl, nevezetesen a Kossuth Vadásztársaságról olyan megnyilatkozásokat 
tett, amelyekre vonatkozóan a vadásztársaság képviselıi kérték az általuk becsatolt 
iratok tartalmának az ismertetését. Ezt ı nem fogja megtenni. Azonban mind a 
legutóbbi november 11-én 14,30 órakor felvett jegyzıkönyv, mind pedig a korábban 
a vadásztársaság lıpályájának átadásával kapcsolatos iratok azt igazolják – és 
remélhetıleg ezen iratok alapján a rendırség is ezt fogja megerısíteni –, hogy a 
pálya mőködtetése a jogszabályoknak megfelelıen történik. Úgy érzi, hogy ezzel 
eleget tett a tájékoztatási kötelezettségnek. Ha Török István képviselı úr úgy érzi, 
hogy az általa elmondottak a személyében érinti, akkor megadja számára a szót, de 
nyomatékosan kérte, hogy ezt a vitát ne a képviselı-testület ülésen folytassák le. 
 
Török István képviselı úr  elmondta, hogy ez az ügy nem személyes vita. 
Hajdúnánás város lakossága körében ebbıl eredıen bármikor bekövetkezhet egy 
olyan baleset, amelyért valakinek vállalnia kell a felelısséget. 
Amiért szót kért: A polgármester úr már megint olyan véleményeket fogalmaz meg, 
hogy a rendırség is azt fogja megállapítani, hogy helytálló a beadott dokumentum. A 
polgármester úr egyelıre majd akkor állapítson meg tényeket, amikor a rendırség 
kivizsgálta az ügyet. Az lenne a helyes, ha a polgármester úr azt mondaná, hogy az 
ügyben a rendırségi vélemény, ténymegállapítás még nem ismert. 
 
Dr. Éles András polgármester úr ismételten hangsúlyozta, hogy a rendırség által 
lefolytatott vizsgálat után lehet az ügyben tájékoztatást adni. 
 
                                                                                                    
                                                                                                            Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
                                                                                              
 
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 2008. évi 
pénzügyi elıirányzat módosításokra és ezek alapján az önkormányzat 2008. évi 
költségvetésérıl szóló …/2008 … Önkormányzati Rendelet módosítására 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
5 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) megtárgyalta, s mindegyik bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-
testületnek. 
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
(A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság ülése 
határozatképtelenség miatt elmaradt, ezért a napirendek tárgyalásakor ezen 
bizottság javaslata nem kerül ismertetésre.) 



 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el. 
 
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az 
elıterjesztett rendelet-tervezet elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület a 2008. évi pénzügyi elıirányzat módosításokra és ezek alapján 
az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló …/2008 … Önkormányzati 
Rendelet módosítására készült rendelet-tervezetet 16 igen szavazattal (egyhangúlag) 
elfogadta és az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta meg: 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat  
Képviselı-testületének 

 
21/2008. (XI. 24.) Önkormányzati Rendelete 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló, a 13/2008.  

(VI. 30.) és a 18/2008. (IX. 22.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított 
3/2008. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására 

 
  

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, a 13/2008. (VI. 
30.) és a 18/2008. (IX. 22.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított 3/2008. (II. 
15.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

 
„3. §  (1) A képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek és az intézmények, 

valamint a kisebbségi önkormányzat együttes 2008. évi költségvetésének 
  kiadását 4.023.304 eFt 
  bevételét 4.023.304 eFt 

  fıösszeggel állapítja meg, 363.667 eFt mőködési hitelfelvétel mellett az  
1/1. sz. melléklet szerint. 

 
 (2) A képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek és az intézmények 

együttes 2008. évi költségvetését 363.667 eFt mőködési hitelfelvétel 
mellett 

  MEP-OEP finanszírozás nélkül 3.885.229 eFt 
  MEP-OEP finanszírozással együtt 4.023.304 eFt 
  bevétel és kiadási fıösszeggel állapítja meg. 
 
 (3) A kiadások fıösszegén belül  
  - a személyi juttatások elıirányzatát 1.669.798 eFt 



  - a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát 532.545 eFt 
  - a dologi kiadások elıirányzatát 826.427 eFt 
  - a mőködési célú pénzeszköz átadásosok elıirányzatát 76.682 eFt 
  - a fejlesztési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát 202.637 eFt 
  - a támogatások elıirányzatát 25.880 eFt 
  - segélyjellegő támogatások elıirányzatát 313.694 eFt 
  - az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzatát 6.453 eFt 
  - a felhalmozási célú kiadások elıirányzatát 176.543 eFt 
  - felhalmozási célú hitel törlesztés 13.246 eFt 
  - a tartalékok fı összegét 178.782 eFt 
   - céltartalékok 
   - általános tartalék 26.003 eFt 
   - céltartalék intézményvezetık jutalmazására 3.200 eFt 
   - céltartalékok oktatási célra 15.466 eFt 
   - céltartalék lakásépítési alap miatt 134.113 eFt 
   összeggel állapítja meg.” 

 
2. § 

 
R. 1/1., 2/1., 3/1. és 3/2.  mellékletei helyébe e rendelet 1/1., 2/1., 3/1. és 3/2.  számú 
mellékletei lépnek. 

3. § 
 

E rendelet 2008. december 1. napján lép hatályba. 
 
 
Hajdúnánás, 2008. november 20. 
 
Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı 
Határid ı: 2008. november 24. 
 
                                       

Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 



HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés az 
önkormányzati tulajdonú közüzem által szolgáltatott ivóvízért és csatorna 
használatáért fizetendı díj megállapításáról szóló, többször módosított 32/2004.  
(VI. 30.) Önkormányzati Rendelet módosítására 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
5 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB) megtárgyalta, s mindegyik bizottság 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
Oláh Miklós alpolgármester úr elmondta, hogy a szolgáltató által kért 6 %-os 
vízdíjemelést támogathatónak tartja. 
 
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a 
szavazatát az elıterjesztett rendelet-tervezet elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület az önkormányzati tulajdonú közüzem által szolgáltatott ivóvízért 
és csatorna használatáért fizetendı díj megállapításáról szóló, többször módosított 
32/2004. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet módosítására készült rendelet-tervezetet 
16 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi önkormányzati rendeletet 
alkotta meg: 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

 
22/2008. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelete        

 
az önkormányzati tulajdonú közüzem által szolgáltatott ivóvízért és csatorna 
használatáért fizetendı díj megállapításáról szóló, többször módosított 32/2004. 
(VI. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról 
 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az árak megállapításáról 
szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletében kapott 
felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú közüzem által szolgáltatott 
ivóvízért és csatorna használatáért fizetendı díjakkal kapcsolatosan az alábbi 
önkormányzati rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

Az önkormányzati tulajdonú közüzem által szolgáltatott ivóvízért és csatorna 
használatáért fizetendı díj megállapításáról szóló, többször módosított 32/2004.  
(VI. 30.) Önkormányzati Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

 
 

„2. § 
 



A közüzemi vízmőrıl szolgáltatott ivóvíz díja: 176,- Ft/m3 + ÁFA.” 
 

2. § 
 
E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Hajdúnánás, 2008. november 20. 
 
Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı 
Határid ı: 2008. december 01. 
 

Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
NEGYEDIK 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  
5 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB) megtárgyalta, 2 bizottság elfogadta,  
2 bizottság nem fogadta el, míg 1 bizottság javaslatot fogalmazott meg. 
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban az ÜIB, az MSzVB és az ESzB elnökei ismertették 
a bizottságok javaslatait. 
 
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte a szolgáltató cég ügyvezetı 
igazgatójától, hogy ha a képviselı-testület a Kft. kérését nem támogatja, a várható 
eredmény a jelenlegi árak mellett hogyan fog alakulni egy éves viszonylatban, illetve 
a jelenlegi pozitív eredmény biztosan negatív szaldóba fordul-e át? Bizottsági ülésen 
már megkérdezte, azonban nem került sor a válaszadásra, ezért ismételten 
megkérdezte, hogy az enyhébb idıjárás pozitívan vagy negatívan befolyásolja-e 
ennek az ágazatnak az eredményességét. 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatást adott arról, hogy ez az utolsó olyan 
döntés, amely várhatóan csak az önkormányzaton áll. Idıközben megjelent egy olyan 
rendelet, amely alapján az energiahivatal véleményét elızetesen ki kell kérni. Még 
nagyobb kontroll alá kerül az ármegállapításban az elıterjesztı, ez idıben is szorítani 
fogja, mert 30 nappal elıbb kell megkérnie, mielıtt a képviselı-testülethez benyújtja 
a kérelmét. 
Megkérdezte a cég ügyvezetı igazgatójától, hogy véleménye szerint a mostani 
javaslat kiállná-e az energiahivatalnál a próbát. 
 



Szólláth Tibor képviselı úr  megkérdezte az ügyvezetı igazgató úrtól, hogy a 
távhıszolgáltatás díj emelésével kapcsolatos levelében azt a szót használja, hogy 
„nyereség”, hogy ez jó szóhasználat-e, illetve valóban nyereség képzıdik-e jelenleg a 
távhıszolgáltatási feladaton. 
 
Szoboszlai Zoltán, a HÉPSZOLG Kft. ügyvezetı igazgatója (a továbbiakban: 
ügyvezetı igazgató úr) az elhangzott kérdésekre az alábbi válaszokat adta: 
- Ha a képviselı-testület elfogadja az általa kért 5 %-os távhıdíj emelést, akkor  

1,8-2 millió Ft többletbevételt jelentene október 1-e és december 1-e között, ami 
éppen az október 1-én bekövetkezett gázáremelés nagyon minimális 
kompenzálására elegendı. 

 Ha viszont nem fogadja el a testület a javasolt emelést, akkor a HÉPSZOLG Kft-
nek ez az ágazata elég kritikus állapotba fog kerülni az év végére. 

 A III. negyedév lezárásánál a távhıszolgáltatási feladaton 2,6 millió Ft eredmény 
képzıdött. December 31-el - nagyon függ az idıjárástól, illetve a gázmennyiség 
felhasználásától  - összesen 1 millió Ft eredményesség lesz. 

- Az enyhébb idıjárás befolyásolja a cég gázfelhasználását, ezért a távfőtéses 
lakásokban lakók is kevesebb hıdíjat fizetnek, mivel a tömbönként felszerelt 
hımennyiség mérı kevesebb gázfelhasználást fog mutatni.  

- A megjelent új törvény általános rendelkezései 2009. január 1-ével, az árképzés 
pedig 2009. július 1-ével lép hatályba. A törvénynek az a lényege, hogy az 
energiahivatallal 30 napon belül jóvá kell hagyattatni az áremelési javaslatot. Az 
önkormányzatnak pozitív mértékben nincs joga felülvizsgálni, kevesebb díjat 
megállapíthat, míg több díjat nem állapíthat meg. Ezt a centralizációt nem tartja 
jó dolognak. 

- Az eredmény lehet nyereség, vagy veszteség. Ha pozitív az eredmény, akkor 
nyereségrıl van szó, ha viszont negatív az eredmény, akkor veszteségrıl 
beszélünk. 

- Egyetért azzal, hogy a távfőtéses lakásban lakók körében propagálni kell a 
lakásonkénti hımennyiségmérı órák felszerelését. A tapasztalatok azt igazolják, 
hogy a lakók többletkiadásai 4-5 év alatt megtérülnek. 

 
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy ismételten szeretné 
megkérdezni az ügyvezetı igazgató úrtól, hogy mily mértékben fordul negatív 
szaldóba a távhıszolgáltatási ágazat, ha a javaslata nem kerül elfogadásra. 
 
Szoboszlai Zoltán ügyvezetı igazgató úr a kérdésre azt válaszolta, hogy a 
javaslatának el nem fogadása esetén a cég távhıszolgáltatási ágazata mínusz 1,5 
millió Ft-os veszteséggel zár, ami éves szinten – 2009. december 31-ig – az 5-6 
millió Ft-os mínuszt is elérheti. 
 
Oláh Miklós alpolgármester úr elmondta, hogy az ármegállapításról szóló törvény 
úgy rendelkezik, hogy a díjnak a nyereségtartalmat is biztosítania kell. Ennek 
megfelelıen a HÉPSZOLG Kft. igazgatójának a kérelme helyt álló. Az elızı 
távhıdíjemeléskor volt egy javaslat és létrejött egyfajta kompromisszum a díjra 
vonatkozóan, viszont a szavazások során ez a kompromisszum mégis felborult, a 
díjemelés módosításához hozzájárul a testület, viszont a beruházást a cégnek kell 
fizetnie. Ebbıl fakadóan a maga részérıl nem kívánja megszavazni a 
távhıdíjemelést. Azt javasolta, hogy a képviselı-testület a következı ülésén tárgyalja 



tovább ezt a napirendi pontot azzal, hogy tegyen eleget a 2005. évi XVIII. 
törvénynek, amely azt mondja, hogy az ármegállapítás elıtt ki kell kérni a 
fogyasztóvédelmi hatóság és a felhasználói érdekképviseletek véleményét. Az 
érdekképviseletek részére 20 nappal elıtte rendelkezésre kell bocsátani a 
díjmódosítási javaslatot. Ha érdekképviseleti szerv nem mőködik, akkor a javaslatot 
az ármegállapítás elıtt 20 nappal közhírré kell tenni. 
 
Buczkó József képviselı úr  megkérdezte, hogy a sürgısség tekintetében tőr-e 
halasztást a Kft. kérése. Megfogalmazódik benne, hogy a képviselı-testület tagjai, 
akik némi felelısséget viselnek többek között a saját cégük iránt, hagyják-e, hogy 
veszteséget termeljen. Az sem tiszta a város nyilvánossága elıtt, hogy a cég ilyen 
kényszerhelyzetben nyereséget termel-e, vagy éppenséggel tartalékot képez. Most 
úgy áll a helyzet, hogy amennyiben a testület nem tud valamilyen módon egyenesbe 
jönni a kérdést illetıen, akkor a cégnek a veszteségét fogja növelni, ami 
összességében a képviselı-testület, illetve a város költségvetésének vesztesége is. 
 
Török István képviselı úr  – mint a HÉPSZOLG Kft. Felügyelı Bizottságának 
elnöke – a napirend kapcsán az alábbiakat fogalmazta meg: 
A Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. Felügyelı Bizottsága is hosszasan 
vitatkozott a díjak emelésérıl. Arról is szó esett, hogy milyen következményei 
lehetnek annak, ha a képviselı-testület a díjak emelését nem fogadja el. A képviselı-
testületnek figyelmébe ajánlotta, hogy a HÉPSZOLG Kft. vezetése minden olyan 
beruházást igyekezett elvégeztetni, amelyek árcsökkenéseket jelentenek. Végül azt 
javasolta, hogy a képviselı-testület tagjai támogassák a Kft. ügyvezetı igazgatója 
által, a távhıszolgáltatás díjának 5 %-kal történı emelésére vonatkozóan benyújtott 
kérelmét. 
 
Dombi György képviselı úr  észrevételezte, hogy az elıterjesztés anyagában 
látható, hogy 6,8 millió Ft többletkiadása keletkezik a cégnek, ami a gáz és az 
elektromos energia áremelések következménye. A cég ügyvezetı igazgatójától 
hallható volt, hogy az általa elıterjesztett javaslat lakásonként mintegy 400,- Ft/hó 
többletkiadást jelentene. Figyelembe kell venni a távhıszolgáltatás díjának 
megállapításánál az állam, illetve a kormány által gerjesztett gáz- és energiaár 
emeléseket is. 
 
Oláh Miklós alpolgármester úr azt kérte a képviselı-testülettıl, hogy az általa már 
korábban megemlített törvény elıírásait tartsa be, ezért ez az elıterjesztés – a 
megfelelı elıkészítés után – a decemberi ülésre ismét kerüljön vissza 
megtárgyalásra. 
 
Kırösiné Bódi Judit képviselını – mint a baloldali frakció vezetıje – 
hangsúlyozta, hogy a HÉPSZOLG Kft-nek összességében kell a gazdálkodását 
figyelembe venni, és nem kiemelten egyes ágazatait. 
 
(A testületi ülésrıl Dombi György képviselı úr kiment, így a képviselı-testület ezt 
követıen 15 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
Török István képviselı úr  hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a Kft. 
gazdálkodásának stabilitását biztosítania kell a képviselı-testületnek. 



 
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr ügyrendi javaslata, hogy a polgármester úr 
zárja le a vitát, és rendeljen el szavazást arról a javaslatról, miszerint az elıterjesztés 
– a hivatkozott törvényi elıkészítés után – a december 18-i ülésre ismételten kerüljön 
a képviselı-testülethez megtárgyalásra. 
 
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 a vitát 
zárja le és rendeljen el szavazást arról a javaslatról, miszerint az elıterjesztés – a 
hivatkozott törvényi elıkészítés után – a december 18-i ülésre ismételten kerüljön a 
testülethez megtárgyalásra, 14 igen és 1 nem szavazattal (Török István) elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
373/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a távhıszolgáltatási 
díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló, többször módosított 
17/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetet megismerve úgy határozott, hogy kellı 
elıkészítés – vonatkozó jogszabályból eredı véleménykérés, közzététel és 
lakossági megismertetés – után a december 18-ai képviselı-testületi ülésen 
ismételten megtárgyalja, s meghozza a döntését. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a törvénybıl eredı kötelezettségek 
végrehajtása után a rendelet-tervezetet a képviselı-testület december  
18-ai ülésére terjessze elı. 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. december 18. 

 
 

Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés az épített örökség 
helyi értékeinek védelmével összefüggı szabályokról és önkormányzati támogatásról 
szóló, többször módosított 39/2005. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelet módosítására 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
5 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB) 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 
elıterjesztett rendelet-tervezet elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület az elıterjesztett rendelet-tervezetet 13 igen szavazattal és  
2 képviselı nem vett részt a szavazásban (Kırösiné Bódi Judit, Boros Miklós) 
elfogadta és az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta meg: 
 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének 

 
23/2008.(XI. 24.) Önkormányzati Rendelete 

 
az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggı szabályokról és 

önkormányzati támogatásról szóló, többször módosított  
39/2005. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelet módosításáról 

 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 57. § (3) bekezdése, a 
helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §-a, az 
építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM 
rendelet 3. §-a szerint kapott felhatalmazás alapján, az Étv. 55. §-ában megfogalmazottakkal 
is összhangban a Hajdúnánás Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 51/2004. (XI. 22.) 
Önkormányzati Rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 1. § (7) és 49. § (1)-(2) bekezdésében 
foglaltak érvényre juttatása érdekében Hajdúnánás város épített örökségének védelmével 
kapcsolatosan az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:  

 
1. § 
 

Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggı szabályokról és önkormányzati 
támogatásról szóló, többször módosított 39/2005. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelet  
(a továbbiakban: R.) 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.  
 

2. § 
 

A R. 5. számú melléklet helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
 

3. § 
 
A R. 6. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.  

 
 

4. § 
 
E rendelet 2008. december 1-én lép hatályba. 
 
Hajdúnánás, 2008. november 20. 

1. számú melléklet 
                                                                                                  a 23/2008. (XI. 24.) 
                                                                                         Önkormányzati Rendelethez 

 



Helyi védelemre érdemes épületek 
 

kód   Megnevezés                                   Cím                                         Hrsz. 
31. Lakóépület Nyíregyházi u. 14. 2732/3. 
32. Gazda Szövetkezet Nyíregyházi u. 16. 2730. 
33. Lakóépület Nyíregyházi u. 12. 2748. 
35. Lakóépület Fürst Sándor u. 25. 2359. 
36. Lakóépület Nagy Sándor u. 9. 2927. 
37. Lakóépület Bocskai u. 88. 3665. 
38. Lakóépület Bocskai u. 86. 3660. 
40. Lakóépület Bethlen G. krt. 15.     38. 
42. Lakóépület Tulipán u. 6. 2726/1. 
43. Lakóépület Bocskai u. 35. 4905. 
44. Lakóépület Kazinczy u. 14. 3940/1. 
45. Lakóépület Kazinczy u. 16. 3939. 
46. Lakóépület Soós G. u. 6/a. 5142/1. 
47. Irodaépület Kossuth u. 19. 2808/2. 
48. Takarékszövetkezet Kossuth u. 17. 2809. 
49. Bocskai mozi Köztársaság tér 16. 2826. 
50. Lakóépület József A. u. 26. 3291. 
52. Bölcsıde Marx K. u. 10. 3465. 
53. Lakóépület Móricz Zs. u. 5. 1149. 
54. Lakóépület Mátyás király u. 7. 3977. 
55. Lakóépület Mátyás király u. 4. 3406. 
56. Lakóépület Mátyás király u. 6. 3407. 
57. Lakóépület Nap u. 18. 5124. 
58. volt gazdasági épület Lórántffy u. 7. 5125. 
59. Lakóépület Lórántffy u. 5. 5123. 
61. Lakóépület Zrínyi u. 13.   398. 
62. Lakóépület Kiss Ernı u. 12. 2991. 
63 Tüdıgondozó Tulipán u. 35. 2258. 
64. Lakóépület Rákóczi u. 35. 5974. 
65. Napköziotthonos Óvoda/ Attila u. 26. 3841. 
  3. számú 
66. Lakóépület Attila u. 25. 4769. 
67. Lakóépület Attila u. 23. 4770. 
68. Lakóépület Perczel u. 1. 2955. 
71. Lakóépület Petıfi S. u. 51. 3892. 
72. Lakóépület Kazinczy u. 26. 3930. 
73. Lakóépület Dózsa Gy. u. 12. 4212. 
  „Kabay János Gyógyszertár” Bocskai u. 22. 3555/3. 
75.  Lakóépület  Jókai u. 12.  4899. 
99. Lakóépület Perczel u. 24. 3045. 
130. Lakóépület Bartók Béla krt. 20. 5018. 
131. Lakóépület Arany János u. 12. 5181. 
132. Lakóépület Hajdú u. 21. 5294. 
 
Hajdúnánás, 2008. november 20. 

2. számú melléklet 



                                                                                                 a 23/2008. (XI. 24.) 
                                                                                         Önkormányzati Rendelethez 
 

Helyi értéket képviselı épületek 
 
kód   Megnevezés                                   Cím                                         Hrsz. 
76. Önkormányzati 
  intézményi épület Kisfaludy u. 15. 3527. 
77. Lakóépület Batthyány u. 2/b. 1071. 
78. Lakóépület Mátyás király u. 68. 4077/1. 
79. Lakóépület Mátyás király u. 46. 4093. 
80. Lakóépület Kölcsey u. 18. 3432. 
81. Lakóépület Jókai u. 4. 4910. 
83. Lakóépület Tulipán u. 3. 2702. 
84. Lakóépület Tulipán u. 7. 2700. 
85. Lakóépület Petıfi S. u. 77. 3867. 
87. Dr. Újházi Miklós Kossuth u. 29/a. 2767/2. 
  emlékháza 
88. Lakóépület Kossuth u. 81. 2080. 
89. Lakóépület Vörösmarty u. 42. 2230. 
90. Lakóépület Mátyás király u. 38. 4120. 
91. Lakóépület Nyíregyházi u. 15. 2668/2. 
93. Lakóépület Dorogi u. 3. 3501. 
94. Lakóépület Kisfaludy u. 17. 3528. 
95. Béke MGSZ Bocskai u. 38. 3608/1. 
  irodaház 
96. Lakóépület Kossuth u. 25. 2770. 
97. Lakóépület Soós G. u. 19. 5081. 
98. Lakóépület Kiss Ernı u. 30. 2990. 
99. Lakóépület Perczel u. 24. 3045. 

  
 100. Lakóépület Nyíregyházi u. 58. 2343. 
 101. Lakóépület Kunfi Zs. u. 6. 5152. 
 102. Üzlet Zrínyi M. u. 46.  323/4.  
 103. Lakóépület Zrínyi M. u. 40.  343/2. 
 
Hajdúnánás, 2008. november 20.  

                                      3. számú melléklet 
                                                                                                  a 23/2008. (XI. 24.) 
                                                                                         Önkormányzati Rendelethez 
 

Jellegzetes, hagyományırzı épületek 
 

 
Kód   Megnevezés                                   Cím                                         Hrsz. 
104. Lakóépület Kossuth u. 32. 1998. 
105. Lakóépület Nap u. 16. 5121. 
106. Lakóépület Bem József u. 2. 2803. 
107. Lakóépület Nagy Sándor u. 12. 3017. 



108. Lakóépület Damjanich u. 7. 3303. 
109. Lakóépület Jókai u. 42. 4875. 
110. Lakóépület Petıfi S. u. 62. 4043. 
111. Lakóépület Marx K. u. 13. 3490. 
113. Lakóépület Attila u. 36. 3863. 
114. Lakóépület Kossuth u. 54. 2012. 
115. 2. sz. Óvoda Perczel u. 12. 3056. 
116. Lakóépület Jókai u. 14. 4898. 
117. Lakóépület Nyíregyházi u. 56. 2342. 
119. Magi Zoltán Jókai u. 16. 4897. 
  Emlékház 
120. Lakóépület Baross u. 21/a. 5793. 
122. Lakóépület Dorogi u. 52. 3369. 
123. Lakóépület Dorogi u. 34. 3386/1. 
124. Lakóépület Magyar u. 128. 4204/1. 
125. Lakóépület Irányi u. 21. 3805. 
126. Lakóépület Vörösmarty u. 46. 2142. 
127. Lakóépület Bocskai u. 33. 4911. 
 
Hajdúnánás, 2008. november 20. 
 
Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı 
Határid ı: 2008. november 24. 
 
 

Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a helyi 
jelentıségő természeti értékek védelmérıl szóló …/2008. (XI. 24.) Önkormányzati 
Rendelet megalkotására 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
5 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB) 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 
elıterjesztett rendelet-tervezet elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület az elıterjesztett rendelet-tervezetet 15 igen szavazattal 
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta meg: 
 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 



Képviselı-testületének 
 

24/2008. (XI. 24.) Önkormányzati Rendelete        
 

a helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl  
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az egyes 
jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl szóló 2007. évi 
LXXXII. törvény 6. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
önkormányzati rendeletet alkotja: 

1. § 
 
A rendelet területi és tárgyi hatálya kiterjed a Hajdúnánás város közigazgatási területén 
található természeti területre és értékre, amely külön jogszabály alapján nem áll védelem 
alatt, és melyet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete helyi jelentıségő 
természeti értékként védetté nyilvánít. 

2. § 
 
A 2/1984. (III. 30.) Tanácsrendelet felhatalmazása alapján a 17.034-26/1984. VB 
határozattal védetté nyilvánított Hajdúnánás, Köztársaság téren (3504. hrsz.) álló 
páfrányfenyıt helyi jelentıségő védett értékét (törzskönyvi száma: 8/75/TT/84.), természeti 
emlékként a képviselı-testület e rendelettel fenntartja. 

3. § 
 
A védettség indoka, hogy a Hajdúnánás, Köztársaság téren (3504. hrsz.) álló 1984-
óta védett páfrányfenyı, mintegy száz éves, mellmagassági törzskerülete több mint 
185 cm, a páfrányfenyı a városközpont szerves része, botanikai, kultúrtörténeti és 
esztétikai értéke is jelentıs.  
A védettség célja az értékes fa megóvása, épségének és tájképi értékének fenntartása. 
 

 
 
 
 

4. § 
 
A páfrányfenyı természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezet a Hajdúnánási Építı és 
Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) és Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 

5. § 
 
E rendelet 2008. december 1-jén lép hatályba. 
 
Hajdúnánás, 2008. november 20. 
 
 
Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı 
Határid ı: 2008. november 24. 
  
          Tóth Imre 



                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Tájékoztató az önkormányzat 
2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy a tájékoztatót  
5 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB) megtárgyalta, s mindegyik bizottság 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
Szólláth Tibor képviselı úr  elmondta, hogy az elıterjesztés 9. oldalán található az a 
táblázat, amelybıl kitőnik, hogy bevétel teljesítése hogyan áll. A számokból 
megállapítható, hogy az év végére biztosan teljesíthetıek lesznek a tervezett 
bevételek, egy-egy adónemben lehet, hogy lesz valami elmaradás. Az intézményi 
gazdálkodásban az látszik, hogy nagyjából idıarányosak a bevételi és kiadási 
oldalak. Egy-két intézménynél van a saját bevételi oldal megszaladva, nyílván erre 
figyelni kell, hogy talán egy kicsit alultervezték az intézmények a saját bevételeiket.  
 
(Az ülésrıl Török István képviselı úr kiment, így a képviselı-testület ezt követıen  
14 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
Dr. Éles András polgármester úr a Szólláth Tibor képviselı úr által 
elmondottakkal kapcsolatosan észrevételezte, hogy ami most 39 %-os bevételi 
teljesítést mutat, abból nehéz lesz az év végére 100 %-ot csinálni. 
 
László Sándor képviselı úr  elmondta, hogy a bevételi tervek vonatkozásában, 
különösen az ingatlanértékesítés az, ami várhatóan 2008-ban nem fog teljesülni. Az 
adóbevételek vonatkozásában azok a számok, amit a képviselı-testület elfogadott, 
azok minden vonatkozásban teljesülni fognak. A vita az volt a 2008. évi költségvetés 
elfogadásakor, hogy voltak olyan képviselık, akik ettıl sokkal magasabb bevételi 
irányszámokat javasoltak elfogadásra, de végül is, ami el lett fogadva, az reális és 
teljesíthetı. 
 
(Az ülésrıl Szabóné Marth Éva képviselını kiment, így a képviselı-testület ezt 
követıen 13 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
Szólláth Tibor képviselı úr  elmondta, hogy amit a polgármester úr a 39 %-os 
teljesítéssel említett, arra azt tudja mondani, hogy ez a lehetıség a baloldali 
képviselıcsoport kezében volt, amivel élni kellett volna. Reális tervezés volt az 
idegenforgalmi adóbevétel tekintetében. Ami fájdalmas, hogy éppen ennél az 
adónem beszedésénél mutatkozik lemaradás, mert minden beszedett 1,- Ft mellé a 
központi költségvetésbıl plusz 2,- Ft társul hozzá. Az ingatlanértékesítést valóban 
hiba volt a költségvetés szerinti formában és mértékben betervezni. Hangsúlyozta, 
hogy összességében a bevételek teljesülni fognak.  
 
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a 
szavazatát az elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában. 



 
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 13 igen szavazattal 
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

374/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és 
intézményei 2008. évi költségvetési gazdálkodásának az  
I-III. negyedév alatt elért eredményeirıl szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl 
gondoskodjon. 

 
Felelıs:     Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2008. december 31. 

 
 

Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
(Az ülésre Szabóné Marth Éva és Dombi György képviselık visszaérkeztek, így a 
képviselı-testület ezt követıen 15 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
 
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés az 
önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy mielıtt a bizottságok döntését 
ismertetné az elıtt egy kiegészítést szeretne tenni. Elképzelései szerint abban az 
esetben, ha egy jelentıs beruházás megszerzése érdekében szükségesnek látszana 
valamiféle engedményt tenni, akkor év közben az iparőzési adó mértékének 
csökkentésére is képes lenne javaslatot tenni. Pillanatnyilag az általa említett 
javaslatot nem látja indokoltnak, de amennyiben a versenyképesség megszerzése 
érdekében indokoltnak látszik, akkor ezt is megfontolás tárgyává kell tenni a jövıt 
illetıen. 
 
(A testületi ülésre Kiss Attila országgyőlési képviselı, Hajdúböszörmény 
polgármestere, Dr. Ficsor László, Hajdúböszörmény jegyzıje, valamint a 
hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájának vezetıje megérkezett.) 
 
Szólláth Tibor képviselı úr  ügyrendi javaslatként fogalmazta meg, hogy tudomása 
szerint Kiss Attila országgyőlési képviselı úrnak, Hajdúböszörmény 
polgármesterének 11,00 órakor el kell mennie, ezért azt javasolta, hogy ha lehetıség 
van rá és a polgármester úr is úgy gondolja, akkor annak a napirendi pontnak a 
tárgyalását vegye elıre, amiért a jelen testületi ülésre meghívást kapott. 
 
Dr. Éles András polgármester úr az elhangzott javaslattal kapcsolatban elmondta, 
hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzat napirend tárgyalása közben egy napirend 



ilyen módon történı felfüggesztését nem teszi lehetıvé. A másik kérdés: közel egy 
órát beszélt Kiss Attila országgyőlési képviselı úrral, polgármester úrral a kistérségi 
társulás elnök-helyettesével. Az egyik bizottsági ülésen az vetıdött fel, hogy a három 
polgármester jelenlétében tisztázódjanak azok a kérdések, amelyek feszítik a 
Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás kérdését. A jelen testületi ülésen nem látja 
Hajdúdorog polgármesterét, aki elıre jelezte, hogy egyetemi tanulmányai miatt 
vizsgázni fog és nem tud részt venni a képviselı-testület mai ülésén. 
Ha a képviselı-testület úgy gondolja, hogy Hajdúnánás polgármestere és 
Hajdúböszörmény polgármestere tárgyalásos eljárásban nem tud megállapodni, és a 
képviselı-testület Hajdúböszörmény polgármesterével kíván tárgyalásokat folytatni, 
akkor ı feláll, a testület megtárgyalja az adott napirendet és azt követıen majd 
visszajön a testületi ülésre. Hangsúlyozta, hogy megítélése szerint addig, amíg 
tárgyalóasztalnál nem lehet kérdéseket megtárgyalni, addig a képviselı-testületek 
külön-külön ezeket a kérdéseket nem tudják megtárgyalni. 
Most tisztázandó az, hogy egy elkezdett napirend tárgyalása közben egy képviselı 
által ügyrendi gombot nyomva a képviselı-testület mit akar. 
 
(Az ülésre Török István képviselı úr visszaérkezett, így a képviselı-testület ezt 
követıen 16 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
  
Szólláth Tibor képviselı úr  elmondta, hogy a jelenleg hatályos Szervezeti és 
Mőködési Szabályzat szerint ügyrendi javaslat után a képviselı-testület vita nélkül 
dönt. 
 
Dr. Éles András polgármester úr kérdésként fogalmazta meg, hogy lehet-e 
ügyrendi javaslatot tenni úgy, hogy az az ésszerőség határait átlépi. 
Szólláth Tibor képviselı úr  megkérdezte a jegyzı asszonytól, hogy a hatályos 
Szervezeti és Mőködési Szabályzat szerint úgy van-e, hogy az elhangzott ügyrendi 
javaslat után a képviselı-testület arról vita nélkül dönt. 
 
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzını a kérdésre az alábbi választ adta: 
A Szervezeti és Mőködési Szabályzat valóban úgy szabályozza, hogy az ügyrendi 
javaslatot követıen a képviselı-testület az ügyrendi javaslatról vita nélkül dönt. 
Nincs kifejezett szabályozás az SzMSz-ben arról, hogy az ügyrendi javaslat tételére 
mikor van lehetıség. 
 
Kırösiné Bódi Judit képviselını ügyrendi javaslatként fogalmazta meg, hogy az 
MSzVB azt javasolta, hogy a témát a képviselı-testület zárt ülésen tárgyalja meg. 
 
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen a Szólláth Tibor képviselı úr által 
megfogalmazott ügyrendi javaslatról kérte a testület tagjainak a szavazatát, amely 
arról szól, hogy az elkezdett napirendi pont tárgyalását a képviselı-testület szakítsa 
meg és Kiss Attila országgyőlési képviselıt, polgármestert - elfoglaltságára 
tekintettel - a képviselı-testület hallgassa meg. 
 
A képviselı-testület a Szólláth Tibor képviselı úr által megfogalmazott ügyrendi 
javaslatot 14 igen, 1 nem szavazattal (Dr. Éles András), 1 tartózkodással (Oláh 
Miklós) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta. 
 



Kırösiné Bódi Judit képviselını elmondta, hogy a Mezıgazdasági, Szolgáltatási és 
Vállalkozási Bizottság elnökeként azt szeretné javasolni, hogy a meghívó szerinti  
32.) napirendi pont elıterjesztését a képviselı-testület zárt ülésen tárgyalja meg, 
illetve zárt ülésen hallgassa meg Kiss Attila országgyőlési képviselıt, 
Hajdúböszörmény polgármesterét. 
 
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen az elhangzott javaslatról kérte a 
testület tagjainak a szavazatát. 
 
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint a meghívó szerinti 32.) napirendi pont 
elıterjesztését, mely a „Tájékoztató a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás 
beadványa alapján a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás feladat ellátásának 
lehetıségeirıl” címet viseli, zárt ülésen tárgyalja meg, 15 igen és 1 nem szavazattal 
(Dr. Éles András) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta. 
 
A képviselı-testület a lefolytatott szavazás eredményeként úgy döntött, hogy a  
32.) napirendi pont elıterjesztésének megtárgyalását elıre hozza és - az Ötv.  
12. § (4) bekezdés b.) pontjára hivatkozással - zárt ülésen tárgyalja meg. 
 
A képviselı-testület 9,35 órától zárt ülés keretében tárgyalta meg a 32.) 
napirendi pont elıterjesztését. Az elıterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, 
hozzászólásokat, javaslatokat és a hozott képviselı-testületi határozatot a zárt 
ülésrıl készült külön jegyzıkönyv tartalmazza. 
 
(A képviselı-testületi ülésrıl Dr. Éles András polgármester úr kiment, így a 
képviselı-testület ezt követıen 15 fıvel folytatta tovább a munkáját, és a testületi ülés 
vezetését Dr. Juhász Endre alpolgármester úrnak adta át.) 
 
A zárt ülés befejezése után – 10,58 órakor – a képviselı-testület ismételten nyilvános 
ülés keretében folytatta tovább a munkáját. 
 
Dr. Éles András polgármester úr bejelentette, hogy Dombi György képviselı úr 
azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy az eredeti napirendekhez képest a 9.) napirend 
elıterjesztését a képviselı-testület vegye elıre. A javaslatról kérte a testület tagjainak 
a szavazatát. 
 
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint a 9.) napirendi pont megtárgyalásával 
folytatja tovább a munkáját, melyet a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdésének a.) pontja értelmében zárt 
ülésen tárgyal meg, 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Balogh Zsigmond) és  
4 képviselı nem vett részt a szavazásban (Dr. Éles András, Oláh Miklós, László 
Sándor, Miltner Attila) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta. 
 
A képviselı-testület ezt követıen – 11,00 órától – ismételten zárt ülés keretében 
folytatta tovább a munkáját, melynek során – az Ötv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja 
alapján – a 9.) napirendi pont elıterjesztésének megtárgyalására került sor. 
 
A zárt ülés befejezése után – 11,30 órakor – a képviselı-testület ismételten nyilvános 
ülés keretében folytatta tovább a napirendi pontok elıterjesztéseinek megtárgyalását. 



 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatást adott arról, hogy a képviselı-testület 
a zárt ülés keretében kitüntetı díjak adományozásáról döntött. A kitüntetı díjak 
átadására a 2008. december 12-én tartandó város napi ünnepségen kerül sor. 
 
A képviselı-testület visszatért a 8.) napirendi pont – mely az „El ıterjesztés az 
önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl” címet viseli – 
megtárgyalásához. 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
5 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB) megtárgyalta, 3 bizottság elfogadta,  
1 bizottság javaslatot fogalmazott meg, míg 1 bizottság az 1.) pontban nem foglalt 
állást. 
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban az ÜIB elnöke ismertette a bizottság javaslatát. 
 
Szabóné Marth Éva képviselını megkérdezte, hogy van-e elképzelése a 
polgármester úrnak arra vonatkozóan, hogy az intézmények tervezett csökkentett 
normatíváját honnan kívánja pótolni. 
 
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte a polgármester úrtól, hogy az 
elıterjesztés elkészülése óta vannak-e olyan központi normatíva változások, amelyek 
az elıterjesztésben szereplı adatokat módosítanák. 
 
Dr. Éles András polgármester úr a kérdésekre adott válaszában elmondta, hogy az 
Országgyőlés még nem fogadta el az ország költségvetését. Addig, amíg ez nem 
történik meg, még lehetnek változások a normatíva megállapítása tekintetében. A 
holnapi napon tartandó tárgyaláson következetesen azt fogja képviselni, hogy az 
önkormányzat kötelezı feladatait minden körülmények között végre kell hajtani, míg 
az önként vállalt feladatok tekintetében megszorító intézkedéseket kell hozni. 
Az intézményi létszámok tekintetében pedig el kell fogadni, vagy szerkezeti 
átalakítást kell végrehajtani, vagy többletfinanszírozást kell az alacsony létszámú 
intézményeknek juttatni. 
 
Dombi György képviselı úr  észrevételezte, hogy az infrastrukturális fejlesztéseknél 
nem csak a városközpontban, illetve a fıtérben kellene gondolkodnia a képviselı-
testületnek, hanem a város külsı részein is kellene fejlesztéseket végrehajtani. 
Egyetért a szakmunkásképzési ösztöndíjjal történı támogatás bevezetésével, akár a 
vállalkozásfejlesztési támogatás terhére is történhetne. 
 
Szólláth Tibor képviselı úr  az alábbi témakörökre vonatkozóan fejtette ki 
észrevételét, javaslatát: 
- Az elıterjesztés elsı hat oldala a Kormány propagandaszövegét tartalmazza. 
- Azzal egyetért és fontosnak is tartja hangsúlyozni, hogy egy nagyon takarékos 

gazdálkodásra kell az önkormányzatnak 2009. évre felkészülnie. 
- Abban nem ért egyet, hogy gyakorlatilag hibernálni kell a várost. Nagyon 

fontosnak tartja az infrastrukturális fejlesztések továbbvitelét. 



- A Bocskai u. 79. számú ingatlan kérdésében a képviselı-testületnek 
mindenképpen közös nevezıt kell találnia, és egy olyan megoldást kell keresni, 
amely a város számára is megnyugtató.  

- Ha a zárt ülésen tárgyalt, Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás kérdésében 
sikerülne megállapodásra jutni, akkor javíthatná a város költségvetését. Arra 
biztatja mind a polgármester urat, mind a képviselı-testületet, hogy hozzon egy 
olyan kompromisszumos döntést, amely mindenki számára elfogadható, és 
nagyságrendekkel lehetne csökkenteni a város költségvetési hiányát.  

- Arra hívta fel a figyelmet, hogy akkor, amikor egyre kevesebb forrás fog a 
városba érkezni, akkor a jól megfontolt és a város számára a költséghatékonysági 
szempontból is fontos beruházásokat véghez kell vinni.  

 A presztisberuházáson, mint pld. a ROP II. el kellene gondolkodni, hogy fogja-e 
az önkormányzat önerıvel bírni, illetve akarja-e azt a dolgot megvalósítani. 

- Az látszik, hogy mind a sportban, mind a kultúrában azok a szponzori 
tevékenységek, amelyek korábban hathatósak voltak, azoknak a lehetısége 
szőkülni fog.  

- Az önkormányzatnak 2009. évre vonatkozóan nagyon szigorú gazdálkodásra kell 
felkészülnie. Ha viszont ebben van testületi egység, akkor minden nagyobb 
tragédia nélkül Hajdúnánás önkormányzata túl fogja élni. 

 
Török István képviselı úr  az alábbi észrevételeket fogalmazta meg:  
- Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet átdolgozását javasolja, melyet a 

költségvetés tervezetének tárgyalására kérne kidolgozni. 
- Egyetért azzal, hogy ahol kell és lehet, ott költségtakarékos intézkedéseket kell 

meghozni. 
- A város fejlıdése érdekében, a pályázatok mellett magántıke bevonását is 

eszközölni kellene. 
 
Szabóné Marth Éva képviselını elmondta, hogy MOISB elnökként szeretne a 
napirendhez hozzászólni. A mővelıdési, oktatási, ifjúsági és sport területébıl az 
oktatási feladatokból nem javasol pénzt elvonni. Azt kérte a polgármester úrtól, hogy 
amikor a jövı évi költségvetés tervezete készül, hasonló szemlélettel tekintse ezt a  
4 területet. Végül megerısítette Szólláth Tibor képviselınek azt a felvetését, 
miszerint jó lenne, ha az önkormányzat a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulással 
kapcsolatos kérdésben meg tudna állapodni. 
 
(Az ülésrıl Szólláth Tibor és Buczkó József képviselık kimentek, így a képviselı-
testület ezt követıen 14 fıvel folytatta tovább a napirendi pont megtárgyalását.) 
 
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy személyes meggyızıdése az, 
hogy ebben a nehéz helyzetben, ebbıl a „hadi” költségvetésbıl minden területnek 
egyaránt el kell szenvednie a maga részét. Azzal egyetért, hogy a beruházások és 
infrastrukturális fejlesztések folytatódjanak, de azt is látni kell, hogy a város a 
jelenlegi költségvetése mellett nem tud olyan „presztizs” rendezvényeket rendezni, 
amelyek az elmúlt években megtörténtek. Törekedni kell arra, hogy a városhoz jutó 
pénz sokkal hatékonyabban és sokkal összefogottabban kerüljön elköltésre. A maga 
részérıl ha egy közel 10 %-on belüli hiánnyal készülne el a város jövı évi 
költségvetés tervezése, akkor az közelítené meg a valóságot. 
 



Kırösiné Bódi Judit képviselını elmondta, hogy nem tartaná szerencsésnek most a 
beruházások lefixálását. A civil szervezetek jövı évi támogatását javasolja 
átgondolni, esetleg ésszerő szerkezetátalakításokkal lehet, hogy ugyanazokkal a 
forrásokkal hatékonyabban lehetne gazdálkodni. Konkrét javaslata, hogy a helyi 
televízió és a Hajdúnánási Újság tekintetében át kellene gondolni egy más típusú 
finanszírozási lehetıséget, és ösztönözni kellene a 2 szervezetet, hogy profitorientált 
módon átalakítsa a szerkezetét. 
 
László Sándor képviselı úr  elmondta, hogy a költségvetés koncepciójában nem 
szerepel az óvodáknak az általános iskolákban történı áthelyezése, ami mind 
szerkezetében, mind költségeiben mindenképpen indokolt és célszerő lenne. Ha erre 
2009. évben lesz pályázati lehetıség, akkor ezt nem kellene kihagyni a lehetıségek 
közül. Amikor meglesz a költségvetés pontos száma, akkor lehet abban dönteni, 
hogy a civil szervezeteket, sport és egyéb szervezeteket milyen összegben akar a 
város támogatni, illetve az intézmények fenntartására mennyi pénz jut. Azt látni kell, 
hogy a vállalkozások ma már több adó fizetésére képtelenek. Nem látszik az, hogy az 
önkormányzat nullszaldós költségvetést tudjon készíteni, de maximális takarékosság 
mellett, az értelmes és ésszerő pénzfelhasználás mellett egy kezelhetı költségvetési 
hiány mellett kell a várost 2009-ben mőködtetni. 
 
Tóth Imre képviselı úr  elmondta, hogy az elıterjesztés 7. oldalán található szöveg 
alábbi részével maximálisan egyetért: 
„Egy költségvetés összetett gondolkodást, olykor a jövıért érzett felelısséget is 
jelent, ezért a javaslatokban annak felelısségét is kérem bekalkulálni, hogy a 
mandátumunk nem végtelen. Úgy lenne illendı, ha utódainkra nem egy minden 
ízében eladósodott várost hagynánk a pillanatnyi siker érdekében. Ezért hiszem, 
hogy a most egy sor kérdés felvetésével az arra adott válaszokkal nem feléljük, 
hanem építjük a város jövıjét.” 
Végül arról szólt, hogy nagyon fontos lenne, ha az önkormányzat a 
munkahelyteremtı beruházásait finanszírozni tudná. 
 
Dr. Éles András polgármester úr az elhangzottakra reagálva az alábbiakat 
fogalmazta meg: 
- Megköszönte a szakmunkásképzési ösztöndíj bevezetésére vonatkozó 

elképzelésének támogatását. 
- Az önkormányzat a külsı városrész infrastrukturális fejlesztésében is próbált 

elırelépni. A városban a szilárd útburkolattal ellátott településrész 95 %-os. 
- Az építményadó tekintetében nem érti Török István képviselı úr javaslatát, 

hiszen reálisan nem látja, hogy lehet visszafelé lépni. Inkább az iparőzési adó 
jelenlegi  
2 -%-ról 1,7-1,8 %-ra történı csökkentésének lehetıségét látná akkor, hogyha 
egy jelentıs befektetı megjelenne a városban munkahelyerı foglalkoztatás 
kérdésében. 

- A pályázatok tekintetében 3 pályázat tekinthetı preferáltnak, ami a bölcsıde, az 
orvosi rendelı és a fürdı fejlesztésére vonatkozik. 

 A ROP II. megvalósításának vonatkozásában az önkormányzatnak kötelezettsége 
volt. 

- Teljesen biztos, hogy nincs reális esélye annak a közel 50-60 millió Ft-nak a 
megszerzésére, ami az óvodáknak az iskolákba történı bevitelét jelentené. 



- A képviselı-testület tagjai részérıl elhangzott hozzászólások azt erısítették meg, 
hogy az önkormányzat 2009. évi költségvetés koncepciójának irányát értik és 
érzékelik.  

Ezt követıen a frakcióvezetıknek adta meg a szót a napirenddel kapcsolatos 
frakcióálláspontok ismertetése céljából. 
 
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a jobboldali képviselıcsoport frakciójának 
álláspontját az alábbiak szerint ismertette: 
A jobboldali képviselıcsoport frakciójának tagjai konstruktív közremőködését 
ajánlja a képviselı-testület, illetve a polgármester úr számára abban, hogy olyan 
átalakítások történhessenek, hogy ezt a szőkített kereteket jól lehessen felhasználni, 
akár a többcélú kistérség, akár a média finanszírozása vonatkozásában. Elsıbbséget 
kell továbbra is élvezni annak, hogy az olyan beruházások, amelyek új munkahelyet 
teremtıdésével járhatnak, támogassa az önkormányzat. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy az önkormányzat lehetıleg ne járjon úgy, amilyen helyzetben jelenleg is van, 
hogy korábban egy nagy foglalkoztatónak minısülı, jelentıs kedvezményeket kapó 
beruházó csak névleg, vagy még névleg sem teljesíti a korábbi kötelezettségeit, és 
talán még adókötelezettséggel is adós a városnak.  
 
Kırösiné Bódi Judit képviselını elmondta, hogy a polgármester úr által tett 
összefoglaló az egyben a baloldali képviselıcsoportja frakciójának álláspontját is 
tükrözi. 
 
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy még egy kérdéskörrel szeretne 
foglalkozni: 
A Polgármesteri Hivatal vezetése részérıl van egy ajánlat. A hivatali munka 
csökkentése érdekében szükséges lenne egy jelentıs beruházásra. Ennek a 
beruházásnak az értéke 5.300 eFt, amelynek két része van: az egyik részét még 
ebben az évben 2 millió Ft önkormányzati támogatással és 1.300 eFt az 
önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetésébıl finanszírozhatóan meg 
lehetne vásárolni. Ez egy olyan postázó, illetve „borítékoló” gép, vagy berendezés, 
ami legközelebb Polgáron mőködik, és amelynek a mőködését a munkatársak a 
helyszínen megtekintettek. Amíg például az adóügyi csoport 4 dolgozója 2-3 hétig 
borítékol, azt ez a berendezés 2 nap alatt elvégzi. Ez a gép nem a napi postázásra 
szolgálna, hanem a különbözı adónemek, illetve a mezııri járulékok kivetésekor 
lenne nagyon hasznos. Tehát ha ebben az évben kapna a Polgármesteri Hivatal 2 
millió Ft-ot, és 1.300 eFt-ot mellé tenne a megtakarításából, akkor a jövı évben 
további 2 millió Ft-tal már a gép beszerzésre kerülhetne, és a tavaszi 
adókivetéseknek a borítékolását is meg lehetne oldani. A gép beszerzésével 
kapcsolatos témát a decemberi képviselı-testületi ülésre vissza szeretné hozni. 
Ezt követıen szavazást rendelt el. Kérte a testület tagjainak a szavazatát az 
elıterjesztés határozati javaslata 1.) és 2.) pontjainak elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezési 
irányelveirıl készült elıterjesztés határozati javaslatának 
- 1.) pontját 14 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta (határozat a napirend 

végén), 
- 2.) pontját 13 igen szavazattal és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Boros 

Miklós) elfogadta (határozat a napirend végén). 



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

378/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete a 2009. évi 
költségvetés koncepciójáról szóló elıterjesztést elfogadja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a vitában elhangzottak 
figyelembevételével, a 2009. évi költségvetésrıl szóló rendelet-
tervezetet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. § 
(1) bekezdésében meghatározott határidıig terjessze a képviselı-testület 
elé. 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. február 15. 

 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, 

hogy az elfogadott 2009. évi költségvetési koncepciót a vitában 
elhangzott javaslatokkal együtt közzéteszi a város honlapján. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl 
gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. november 30. 

Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
(A testületi ülésrıl Dombi György képviselı kiment, így a képviselı-testület ezt 
követıen 13 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
 
TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a költségvetési 
intézményekben végrehajtandó pénzügyi-gazdasági ellenırzések 2009. évre 
vonatkozó ütemtervének meghatározására 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
5 bizottság 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 költségvetési intézményekben végrehajtandó pénzügyi-
gazdasági ellenırzések 2009. évre vonatkozó ütemtervének meghatározására készült 
elıterjesztés határozati javaslatát 13 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
379/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önállóan és 
részben önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2009. 
évi pénzügyi-gazdasági ellenırzésének ütemezését a mellékletben 
foglaltaknak megfelelıen elfogadja. 
Felkéri a jegyzıt, hogy az ütemezett ellenırzések végrehajtásáról 
gondoskodjon. 

 
Felelıs: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı 
Határid ı: 2009. december 31. 

                                                                                                    Melléklet          
                                                                                 a 379/2008. (XI. 20.) számú                                                            
                                                                                 Képviselı-testületi Határozathoz 

 
ÜTEMTERV 

a 2009. évre tervezett pénzügyi-gazdasági ellenırzésekhez 
 
Átfogó pénzügyi-gazdasági ellenırzés: 
 
II. negyedév 
- Szociális Gondozási Központ, Városi Bölcsıde,  
 Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 30 nap 
- Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ 25 nap 
 
III. negyedév 
- Hajdúnánási Óvoda 30 nap 
 
IV. negyedév 

- Bocskai István Általános Iskola 25 nap 
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény 20 nap 

 
Célellenırzés: 
 
I. negyedév 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában  
végzett ingatlanadóval kapcsolatos adóhatósági tevékenység ellenırzése 15 nap 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában  
2008. évben végrehajtott leltározási tevékenység ellenırzése 15 nap  
 
III. negyedév 



A 2006. évi Vállalkozásfejlesztési és Foglalkoztatási Pályázaton nyertes 
pályázók támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségeinek ellenırzése 15 nap 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában  
az elıirányzatok felhasználásának és nyilvántartásának ellenırzése 15 nap  
 
Témaellenırzés: 
 
I. negyedév 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat által fenntartott intézményekben  
a távollétek nyilvántartásának és elszámolásának ellenırzése 20 nap 
Kistérségi feladatellátás 
A Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás  
megállapodása alapján szükség szerint  max. 20 nap 
 
Hajdúnánás, 2008. november 20. 

Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
(A testületi ülésrıl Boros Miklós képviselı kiment, így a képviselı-testület ezt 
követıen 12 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
 
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Beszámoló a Szociális 
Gondozási Központ munkájáról 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést az 
ESzB megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tóth Imre képviselı úr  elmondta, hogy mind a beszámolóhoz, mind az 
intézményben folyó munkához a továbbiakban is sok sikert kíván. 
 
(A testületi ülésrıl Kırösiné Bódi Judit képviselını kiment, így a képviselı-testület 
ezt követıen 11 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a tapasztalat azt mondatja vele, 
hogy mindaz, ami a beszámolóban rögzítésre került és ami mögött a beszámolóban 
érintettek vannak az elismerésre méltó, ami a felvetést illeti, az pedig megoldandó.  
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát a beszámoló határozati 
javaslatának elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület a Szociális Gondozási Központ munkájáról készült beszámoló 
határozati javaslatát 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
380/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 



 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális 
Gondozási Központ munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Felelıs: - 
Határid ı: - 

 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának és Szakmai 
Programjának jóváhagyására 
Elıadó: D. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
2 bizottság (ÜIB, ESzB) 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. 
 
A képviselı-testület a Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának és Szakmai Programjának jóváhagyására készült elıterjesztés 
határozati javaslatát 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

381/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, 
Házirendjét, valamint Szakmai Programját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B § (1) 
bekezdés c) pontja alapján jóváhagyja. 

 
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. december 10. 

 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Beszámoló a 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat mőködésérıl 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 



Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy a beszámolót  
5 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB) megtárgyalta, s mindegyik bizottság 
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
A beszámolóval kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el. 
 
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát a 
beszámoló határozati javaslatának elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat mőködésérıl készült 
beszámoló határozati javaslatát 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
382/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat mőködésérıl szóló beszámolót elfogadja. 

 
Felelıs: - 
Határid ı: - 

 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
(Az ülésre Kırösiné Bódi Judit képviselını visszaérkezett, így a képviselı-testület ezt 
követıen 12 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
 
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
Hajdúnánás Városmarketing Tervhez készült intézkedési terv benyújtásához, illetve 
finanszírozási javaslattétel a 2009. és 2010. évi költségvetés tervezéséhez 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
5 bizottság megtárgyalta, 4 bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek, 
míg 1 bizottság kiegészítést fogalmazott meg. 
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban az ÜIB elnök-helyettese ismertette a bizottság 
javaslatát. 
 
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy az ÜIB javaslata kezelhetı, hisz 
a képviselı-testület a költségvetésben azt az összeget, ami szükséges, remélhetıleg 
tudja biztosítani. Felelısként pedig, mint az anyag elıterjesztıje, a polgármester 
legyen megjelölve, a végrehajtás pedig folyamatos. 
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát az elıterjesztés határozati 
javaslatának elfogadása tárgyában. 
 



A képviselı-testület a Hajdúnánás Városmarketing Tervhez készült intézkedési terv 
benyújtásához, illetve finanszírozási javaslattétel a 2009. és 2010. évi költségvetés 
tervezéséhez készült elıterjesztés határozati javaslatát 12 igen szavazattal 
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

383/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 241/2008.  
(VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozattal elfogadott Városmarketing 
Terv végrehajtására Hajdúnánás Városi Önkormányzat polgármestere által 
elkészített és bemutatott Hajdúnánás Városi Önkormányzat Városmarketing 
Tervének Operatív intézkedési tervét elfogadja azzal, hogy a rövid távon 
megvalósítható feladatokhoz felelıs és határidı kerüljön megjelölésre, 
valamint kerüljön figyelembe vételre az önkormányzat költségvetésében. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervben foglaltak 
végrehajtásáról az önkormányzat költségvetési lehetıségeinek 
függvényében gondoskodjon. 

 
Felelıs:    Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  folyamatos 

Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
(Az ülésre Dombi György képviselı úr visszaérkezett, így a képviselı-testület ezt 
követıen 13 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
 
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Beszámoló a mezei 
ırszolgálat 2008. évben végzett munkájáról  
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
5 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB) megtárgyalta, mindegyik bizottság 
javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek, az MSzVB új javaslatot is 
megfogalmazott. 
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban az MSzVB elnöke ismertette a bizottság javaslatát. 
 
Dombi György képviselı úr  ismertette az ÜIB javaslatát, és azt kérte, hogy az 
MSzVB elnöke által ismertetett bizottsági javaslatról a képviselı-testület hozzon 
döntést. 
 
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy módosító javaslata van az 
MSzVB véleményével kapcsolatban, miszerint történjen meg 1 év múlva a 



közvélemény megismerése, de az ne egy kérdıíves borítékos levelezési rendszerben, 
hanem egy közmeghallgatás keretében. 
 
Kırösiné Bódi Judit képviselını megkérdezte a jegyzı asszonytól, hogy kell-e 
képviselı-testületi határozat ahhoz, hogy egy szakbizottság ilyen döntésbe megtegye 
azt, hogy megkérdezi a gazdákat a mezei ırszolgálat tevékenységérıl. Azt kérte, 
hogy ha a bizottságnak van jogköre megkérdezni a gazdák véleményét, akkor a 
képviselı-testület ne korlátozza a bizottság feladatkörét. 
 
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy ı óvatosan bánna a 
közmeghallgatás kérdésével. Az önkormányzati törvénybıl adódóan a képviselı-
testületnek évente egyszer, a költségvetés tervezetének ismertetése céljából kötelezı 
közmeghallgatást tartani. Hiába akar az önkormányzat párbeszédet folytatni, ha 
azokat, akiket közvetlenül érintenek a döntések, nem akarnak beszélgetni. 
Megkérdezte az ÜIB elnökétıl, hogy az annyira erısen befolyásolt témában, mint a 
kunhalmok története, vagy a mezıgazdálkodási gazdálkodók számára egyfajta esélyt 
vagy lehetıséget jelentı Fürjéri-csatorna rendezésével kapcsolatos kérdés a gazdák 
létszámához képest milyen nagyságrendő érdeklıdést váltott ki. 
 
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzını az elhangzott kérdésre az alábbi választ adta: 
Az önkormányzati törvénynek az alapszabályaiból következtethetı az ki, és le is van 
írva, hogy a képviselı-testület a saját döntési kompetenciájából hatáskört ruházhat át 
az önkormányzati bizottságokra, illetve a polgármesterre. A hajdúnánási 
önkormányzatnál ilyen hatáskör átruházás 2 bizottság esetében történt, konkrétan a 
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint az Egészségügyi és Szociális 
Bizottságok esetén. A többi 4 bizottság javaslattevı és véleményezı lehetıséggel bír 
a képviselı-testület felé. Azokban az ügyekben, amelyek a képviselı-testület döntési 
körébe tartoznak és amelyekrıl a képviselı-testület egy felvett napirendi pont 
keretében tárgyalni kíván. Ezen kívül a bizottságok nyilván saját tárgykörükben 
olyanfajta véleménynyilvánításra kérhetnek szervezeteket, választópolgárokat is 
akár, amelyek nem döntési kompetenciát jelentenek a bizottságnak. Tehát általános 
véleménykérésre van lehetısége a bizottságnak is. Az más kérdés, hogy ez a 
véleménynyilvánítás milyen formában történik. Mert ha az egy kérdıíves forma vagy 
valamilyen írásos megnyilvánulás, az is teljesen más, és az is más, amikor 
közmeghallgatás keretében történik. 
Az önkormányzati törvény 13. §-a a közmeghallgatás  tartását konkrétan 
szabályozza, amire kötelezıen évente egyszer kell, hogy sor kerüljön, de 
természetesen több alkalommal is sor kerülhet rá. Itt a választópolgárok és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselıi közérdekő kérdést és javaslatot tehetnek a képviselı-
testület felé, hiszen a közmeghallgatás az a képviselı-testületi ülésnek egy formája, 
amirıl jegyzıkönyvet kell készíteni, és a képviselı-testületnek határozatképes 
formában kell megjelennie, és a lakosság a képviselı-testülettel kommunikál 
közvetlenül. 
Szerencsésebb lenne a közmeghallgatás tartásától egy más forma megtalálása, akár 
egy lakossági fórum keretében is ki lehetne kérni a gazdák véleményét a mezei 
ırszolgálat mőködésérıl. 
Szabóné Marth Éva képviselını elmondta, hogy a beszámolóból többek között az 
olvasható ki, hogy a mezıırség együttmőködési megállapodást kötött a hajdúnánási 
Rendırkapitánysággal, a hajdúnánási földtulajdonosok közösségével és a Hermann 



Ottó Horgász Egyesülettel. Ezen szervezeteket is meg lehet kérdezni a mezei 
ırszolgálat munkájával kapcsolatban. A 2008. évi eredményeket olvasva azt látja, 
hogy nagyon hasznos és eredményes volt a mezei ırszolgálat felállítása. A további 
munkájukhoz jó egészséget, és a jövıben is további eredményes mőködést kívánt.  
 
Kırösiné Bódi Judit képviselını elmondta, hogy még mielıtt félreértés történne, 
az elıtt szeretné ismertetni az MSzVB álláspontját, mely szerint a bizottság 6 igen 
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta a mezei ırszolgálat 2008. évben végzett 
munkájáról szóló beszámolót. Azt kérte, hogy a jegyzı asszony által elmondottak 
alapján a képviselı-testület hagyja meg az MSzVB-nek azt a lehetıséget, hogy nem 
közmeghallgatás tartásával, hanem írott formában megkérdezhesse a gazdák 
véleményét a mezei ırszolgálat mőködésérıl. 
 
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy tiszteletben tartja az MSzVB 
véleményét, ezért a javaslatát visszavonja. Kérésként fogalmazta meg, hogy mivel a 
beszámoló nem tér ki a szolgálat pénzügyi kérdéseire, ezért szeretne néhány adatot 
kérni a mezei ırszolgálat gazdálkodási, illetve pénzügyi helyzetérıl. 
 
Dr. Éles András polgármester úr a felvetett kérésre reagálva elmondta, hogy az 
önkormányzat költségvetésének I-III. negyedéves beszámolójából kitőnnek a kért 
adatok.  
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát a beszámoló határozati 
javaslatának elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület a mezei ırszolgálat 2008. évben végzett munkájáról készült 
beszámoló határozati javaslatát 13 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
384/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Mezei İrszolgálat 
2008. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
Felelıs: - 
Határid ı: - 
 
 

Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
 
 
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Tájékoztató a 
testvérvárosi kapcsolatokról 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 



Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy a tájékoztatót  
5 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB) megtárgyalta, s mindegyik bizottság 
az 1.) pontot elfogadásra javasolja, míg a 2.) pontot nem javasolja elfogadásra a 
képviselı-testületnek. 
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
A tájékoztatóval kapcsolatban az ÜIB és a MOISB elnöke, valamint a PB elnök-
helyettese ismertették a bizottságok javaslatait. 
 
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy személy szerint tudja 
támogatni azt a javaslatot, miszerint a Város Napi ünnepségek kerüljenek vissza a 
Polgármesteri Hivatal hatáskörébe, és így a 2 feladat együttes megvalósítása a 
Polgármesteri Hivatalon belül történjen meg. 
 
Balogh Zsigmond képviselı úr  elmondta, hogy ı is azt a törekvést és javaslatot 
támogatja, hogy a testvérvárosi kapcsolatok polgármesteri feladatkör maradjon, és 
ebben kapjon megerısítést a polgármester úr, hogy ez az ı feladata. Természetesen a 
Város Napi rendezvény is ennek a részét képezi mindamellett, hogy a mővelıdési 
központ, mint közremőködı szerepkört vállalja. 
 
Szabóné Marth Éva képviselını hangsúlyozta, hogy a Város Napja az nem 
egyenlı a testvérvárosi kapcsolattal. İ is azt javasolta, hogy a 2 feladat legyen a 
Polgármesteri Hivatal feladatköre. 
 
Dr. Éles András polgármester úr hangsúlyozta, hogy egy város napi programot 
sokkal többre tartja, mint a mővelıdési központ által szervezett bármely 
rendezvényét. 
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát a tájékoztató határozati javaslata 
1.) és 2.) pontjainak elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület a testvérvárosi kapcsolatokról készült tájékoztató határozati 
javaslatának 
- 1.) pontját 12 igen szavazattal és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban  

(Dr. Juhász Endre) elfogadta (határozat a napirend végén), 
- 2.) pontját – módosítva azzal, hogy a városnapi rendezvények megszervezéséért a 

Polgármesteri Hivatal legyen a felelıs, és az arra vonatkozó pénzügyi elıirányzat 
a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenjen meg – 13 igen szavazattal 
(egyhangúlag) elfogadta (határozat a napirend végén). 

 
A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület a következı 
határozatot hozta: 
 
 
385/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a testvérvárosi 
kapcsolatokról szóló tájékoztatót elfogadja.  

 



Felelıs: - 
Határid ı: - 

 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, 

hogy a testvérvárosi kapcsolatok, valamint a Város Napja 
rendezvényének koordinálása továbbra is a polgármester feladatköre 
legyen azzal, hogy az arra vonatkozó pénzügyi elıirányzat a 
Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenjen meg.  
A Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ ezen feladatok ellátásában 
közremőködı szerepkört lásson el. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Kéky Lajos Városi 
Mővelıdési Központ igazgatóját értesítse, és az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének tervezésénél a fenti döntést vegye figyelembe. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. november 30. - értesítésre    
 2009. február 15. - költségvetés tervezésére 

 
 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
(Az ülésrıl Miltner Attila képviselı úr kiment, így a képviselı-testület ezt követıen  
12 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
 
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a „Holiday 
World 2009.” elnevezéső 18. Közép-Európai kiállításon való részvételrıl 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést a 
MOISB tárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
(A bizottsági javaslat 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 „Holiday World 2009.” elnevezéső 18. Közép-Európai 
kiállításon való részvételrıl készült elıterjesztés határozati javaslatát 12 igen 
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
386/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 



Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a 
“Holiday World 2009.” elnevezéső 18. Közép-Európai kiállításon Prágában 
az “INCHEBA EXPO”-n való részvétel lehetıségét, kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy részt kíván venni szlovák partnervárosával, Piešťany 
(Pöstyén) településsel együtt ezen a rendezvényen, abból a célból, hogy 
bemutatásra kerüljön Hajdúnánás történelme, kulturális élete, turisztikai 
látványosságai. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a részvételre vonatkozó jognyilatkozat 
megtételére és a Nemzetközi Visegrádi Alap, valamint a résztvevı 
települések között létrejövı 6 hónapi idıtartamra szóló együttmőködési 
megállapodás aláírására. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. november 25. 
 

Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 

 
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
Hajdúnánás Város Bőnmegelızési Tanácsa Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, 
illetve Intézkedési Terv javaslatának elfogadására 
Elıadó: Dombi György ÜIB elnök 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
5 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB) megtárgyalta, s mindegyik bizottság 
a Bőnmegelızési Tanács által megfogalmazott és az ülés megkezdése elıtt kiosztott 
javaslatok figyelembevételével javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek. 
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
Dombi György képviselı úr , mint a Bőnmegelızési Tanács elnöke ismertette az 
ÜIB javaslatát. Majd tájékoztatásul elmondta, hogy a Bőnmegelızési Tanács 2008. 
november 13-án tartotta alakuló ülését, ahol a Tanács tagjai a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzat és az Intézkedési Terv javaslatának tervezetével kapcsolatosan 
tett módosító, illetve kiegészítı javaslatokat. Elmondta továbbá, hogy a Tanács tagjai 
az elnök helyettesítésére elnök-helyettest választottak, dr. Diószegi Sándor r. 
ezredes, kapitányságvezetı személyében. 
(A tanács módosító és kiegészítı javaslatai a képviselı-testület rendelkezésére lett 
bocsátva, ami a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szabóné Marth Éva képviselını elmondta, hogy amikor a képviselı-testület a 
Rendırkapitányság munkájáról szóló tájékoztatást tárgyalta, akkor a jelenlévı 
vendégek nagyon hangsúlyozták, hogy milyen nagy szükség van a bőnmegelızés 
társadalmasítására. Hangsúlyt kapott az is, hogy a hajdúnánási rendırkapitányság 
állománya kevés létszámmal bír. Ezért is fontos, hogy a Bőnmegelızési Tanács 
létrejött és segítséget nyújt a város közbiztonságának tekintetében. A tanács 
tagjainak jó munkát kívánt. 
 



Oláh Miklós alpolgármester úr elmondta, hogy a tervezeteket olvasva azt 
tapasztalta, hogy vannak benne olyan részek, amely szerint a tanács bizonyos 
túlterjeszkedése vélhetı felfedezésre. Örül annak, hogy a tanács az alakuló ülésén 
módosította, illetve kiegészítette az elıterjesztett tervezeteket. Az Intézkedési 
Tervben a legjobb dolognak azt tartja, ami a szomszédok egymásért mozgalom 
erısítését célozza meg. Gyakorlatilag ennek van a leghamarabb hatása és az, amelyik 
a legkevesebbe kerül. A tanács munkájához sok sikert kívánt. 
 
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy amikor a baloldali 
képviselıcsoport többségben volt a képviselı-testületben, akkor az ellenzéki 
képviselıcsoport tagjai gyakran megfogalmazták azt a kérdést, hogy mi az 
önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladata. Információi szerint a Tanács tagjai 
az alakuló ülésen benyújtották a számlát, azt mondták, hogy motorokat fognak venni 
a rendıröknek és 1.500 eFt-ot a város költségvetésébıl igényeljenek meg. Nem 
kellene ilyen látványosan elıre költeni a város 2009. évre vonatkozó költségvetését. 
 
Dombi György képviselı úr  – személyes érintettség okán – elmondta, hogy a 
közbiztonság, a polgárırség, a szılıskertek megsegítésére most is áll rendelkezésre 
keret, amit a MOISB szokott szétosztani. Most csak annyi történt, hogy a 
Bőnmegelızési Tanács javaslata alapján fogja a MOISB ezeket a pénzeket elosztani, 
mivel a tanácsnak ilyen hatásköre nincsen. Egy gondolatként merült fel, hogy a 
rendırség részére robogó megvételével lehetne a városban a bőnmegelızési munkát 
fokozni. Felmerült egy olyan kezdeményezés, hogy a Tanács nyisson számlát 
valamelyik pénzintézetnél, és a civil szervezetek, vállalkozók felajánlásai erre a 
számlára történjen, amibıl egy robogó megvásárlása történjen a rendırség részére. 
Ez a kezdeményezés végül el lett vetve, mivel jogilag nem kivitelezhetı. 
 
Szabóné Marth Éva képviselını elmondta, hogy Dombi György képviselı úr 
önkéntesen feladatot vállal a város bőnmegelızése, a mezei ırszolgálatával 
kapcsolatosan. Ezen munkálatokat tiszteletdíj nélkül végzi, és csak munkát vállal és 
nem biztos, hogy azok a munkák népszerőek. A város érdekében plusz feladatokat 
vállal, amelyért köszönetét fejezte ki, s a további munkájához kitartást kívánt. 
 
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen az ülésen elıtt kiosztott határozati 
javaslatról kérte a testület tagjainak a szavazatát, majd az eredeti határozati javaslatot 
tette fel szavazásra. 
A képviselı-testület a Hajdúnánás Város Bőnmegelızési Tanácsa Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának, illetve Intézkedési Terv javaslatának elfogadására készült 
- és a testületi ülés megkezdése elıtt kiosztott határozati javaslatot, mely szerint a 

Bőnmegelızési Tanács tagjai közül a Területi Baleset-megelızési Bizottság 
kerüljön kihúzásra, 13 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta (határozat a 
napirend végén), 

- elıterjesztés eredeti határozati javaslatát – a módosításokkal együtt – 12 igen 
szavazattal és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban (László Sándor) elfogadta 
(határozat a napirend végén). 

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



 
387/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 341/2008.  
(X. 16.) számú Képviselı-testületi Határozatának 2.) pontját – a 
Bőnmegelızési Tanács ülésén elhangzott javaslat alapján – akként 
módosítja, hogy a városi Bőnmegelızési Tanács tagjai közül a Területi 
Baleset-megelızési Bizottság (Elnöke: Dr. Diószegi Sándor r. ezredes, 
rendırségi fıtanácsos, kapitányságvezetı) törlésre kerüljön. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Területi Baleset-megelızési Bizottság és a 
Bőnmegelızési Tanács elnökét a testület döntésérıl értesítse. 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. november 30. 

 
 

388/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 341/2008.  
(X. 16.) számú Képviselı-testületi Határozattal elfogadott Hajdúnánás Város Bőnmegelızési Koncepciójának végrehajtására 
megalkotott Intézkedési Tervet, valamint Hajdúnánási Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzatát – a módosítások 
és kiegészítések figyelembevételével – elfogadja. 

 
Felkéri Dombi Györgyöt, a Bőnmegelızési Tanács elnökét, hogy 
gondoskodjon a fenti okiratok megismertetésérıl, valamint az Intézkedési 
Tervben foglaltak megvalósításáról. 

 
Felelıs:  Dombi György, a Bőnmegelızési Tanács elnöke 
Határid ı: 2008. november 30., folyamatos 

Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 

 
TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
kunhalmok megmentésére készült intézkedési terv javaslat elfogadására 
Elıadó: Dombi György ÜIB elnök 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
5 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB) megtárgyalta, 2 bizottság (PB, ESzB) 
elfogadta, míg 3 bizottság módosításokkal, illetve kiegészítésekkel javasolja 
elfogadásra a képviselı-testületnek. 
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 

 
Dombi György képviselı úr  ismertette az ÜIB javaslatait. Tájékoztatást adott arról, 
hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. Tengelyének intézkedéseirıl 
megjelent tájékoztatóban szerepel a „Vidéki örökség megırzése”, amelynek egyik 
programja a kunhalmok vonatkozásában a kunhalmok környezetének rendbetétele, 
rehabilitációja. E vonatkozásban már felvette a Hajdúnánáson mőködı LEADER 



csoporttal a kapcsolatot. November 28-ára egy megbeszélést szeretne összehívni a 
Polgármesteri Hivatalban, ahová meg szeretné hívni a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatalt, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságát, a Hajdúnánáson mőködı 
LEADER csoportot – akik közremőködnének a pályázatnak a megvalósításában - , 
valamint a Polgármesteri Hivatal részérıl a jegyzı asszonyt és a jelenlévı 2 iroda 
(Közgazdasági, Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda) vezetıjét. Meghívná továbbá 
a Ligetszépe Egyesületet is, mint civil szervezetet. Ezen az összejövetelen szeretne 
egy informális megbeszélést folytatni arról, hogy milyen lehetıségek vannak a 
kunhalmoknak a megmentésével kapcsolatos pályázat benyújtására. A támogatás 
mértéke 100 %-os, ezért nagyvalószínőség szerint ez a téma be fog kerülni a 
képviselı-testület ülésére. Arra kérte a képviselı-testületet, hogy ezt a pályázati 
forrást elılegezze meg úgy, hogy pénzügyi keretet biztosítson egy civil szervezet 
részére, amely szervezet 100 %-ban le tudná hívni az állami támogatást. 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a MOISB elnöke ismertette a bizottság javaslatát. 
 
(Az ülésrıl Török István képviselı úr kiment, így a képviselı-testület ezt követıen  
12 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
Kırösiné Bódi Judit képviselını elmondta, hogy azért kért szót, mert a Szólláth 
Tibor frakcióvezetı és polgármester úr részvételével a helyi televízióban lezajlott 
vitában elhangzottak közül 1-2 dolgot szeretne helyére tenni. Szólláth Tibor 
frakcióvezetı úr ezen a megbeszélésen azt mondta, hogy a szakemberek azt állítják, 
hogy ezeknél a pályázatoknál 3 évet elıre kell finanszírozni. Ez az állítás nem igaz. 
Valóban elıfinanszírozott a rendszer, tehát elıször meg kell valósítani a beruházást, 
és a számlák meglétét követıen kapja meg a pályázó a támogatás összegét. 
Szerencsésebb, ha civil szervezet nyújtja be a pályázatot, mert annak esetében 100 
%-os támogatás érhetı el. Megköszönte a helyi televíziónak azt a segítségét, 
miszerint szó eshetett arról, hogy ha valakinek (magánszemélyek, cégek, 
vállalkozások) van valami pályázattal kapcsolatos ötlete, az bátran keresse fel a Marx 
Károly utcában található LEADER Irodát, ahol a munkatársak politikai és egyéb 
hovatartozástól függetlenül segítséget nyújtanak. 
 
Tóth Imre képviselı úr  megköszönte a frakcióvezetı asszony kiegészítését, illetve 
helyesbítését. Lehet, hogy valóban elhangzott a frakcióvezetı részérıl olyan 
információ, amely nem volt pontos, viszont a polgármester úr részérıl is hangzott el 
pontatlan megnyilatkozás. 
 
Kırösiné Bódi Judit képviselını elmondta, hogy a pályázati határidı beadásának 
meghosszabbításával 2009. január 10-re változik a november 30-i határidı. Ezt 
követıen ismertette az MSzVB javaslatát. 
 
Dombi György képviselı úr  elmondta, hogy megerısítve a képviselı asszony 
szavait, a tegnapi napon felkereste a Marx Károly utcában található LEADER Irodát, 
és az irodában valóban megkapta azt a korrekt felvilágosítást, ami a pályázat 
beadásához szükséges lehet, sıt az ügyintézı hölgy minden segítséget megígért. 
Tájékoztatást adott arról, hogy 2008. november 13-án megtartásra került az a 
lakossági fórum, ami egyrészt a Fürjéri víztározók ügyében, másrészt a kunhalmok 
megmentése érdekében kellett megtartani. A kunhalmok vonatkozásában szeretné azt 



a tájékoztatást elmondani a képviselı-testület részére, hogy 2 család jelent meg ezen 
a fórumon, akiknek a földterületein kunhalom található. Az egyik család kifejezte 
aggodalmait e vonatkozásban, félnek attól, hogy újra államosításra, tagosításra kerül 
sor, aminek során kártalanítás nélkül az önkormányzat elveszi a földterületüket, vagy 
ha nem ez történik, akkor a kunhalomhoz kilátogatók kárt tesznek a terméseikben. A 
meghívott vendégek is próbálták megnyugtatni a tulajdonosokat, hangsúlyozták, 
hogy a halom tulajdonosokkal közösen próbálnak a halmok megmentése érdekében 
megoldást találni. 
 
(Az ülésrıl Kırösiné Bódi Judit képviselını eltávozott, így a képviselı-testület ezt 
követıen 11 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
Oláh Miklós alpolgármester úr megkérdezte, hogy hosszú távon lát-e arra 
forráslehetıséget, hogy a halmokhoz 20 méteres körzetben védıövezet kerüljön 
kiépítésre. Kérdése továbbá, hogy a földterületek tulajdonosaitól beszerezhetık-e 
azok a hozzájárulások, amelyek a pályázat benyújtása érdekében szükségesek. 
 
Dombi György képviselı úr  az elhangzott kérdésekre az alábbi válaszokat adta: 
- Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban szereplı „Vidéki örökség 

megırzése” cím alatt kibocsátott tájékoztatóban szerepel a kunhalmoknak a 
rendbetétele, és a rendbetételnél a füvesítés, a védıtávolság kialakítása, a 
megközelítés biztosítása. 

- A november 28-ára tervezett megbeszélésen eldöntésre kerülnének azok a 
lépések, amiket célszerő ebben az ügyben megtenni. Természetesen 
elengedhetetlen a halom tulajdonosoknak a hozzájárulása. İ lát ebben realitást.  
2-3 halom tulajdonos - személyes ismeretsége alapján - valószínőleg hozzá fog 
járulni, hogy a halmok környezetében ilyen beruházás megvalósuljon.  

(Az ülésre Buczkó József képviselı úr visszaérkezett, így a képviselı-testület ezt 
követıen 12 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
László Sándor képviselı úr  azt kérte és egyben javasolta is, hogy amikor a 
kunhalom kérdésben odáig eljutnak, hogy pályázat lesz, akkor az kerüljön vissza a 
képviselı-testülethez. Mert nem mindegy, hogy milyen pályázat milyen összeggel 
kerül megpályázásra. Hangsúlyozta, hogy azt is figyelembe kell venni, hogy a 
pályázat az adófizetık pénzébıl vagy hitelbıl kerül finanszírozásra. 
 
Dombi György képviselı úr  elmondta, hogy visszautasítja László Sándor képviselı 
úr kirohanását. Többször elhangzott már, hogy ez a pályázat 100 %-os támogatással 
bír, ezért nem kerül az önkormányzatnak egyetlen fillérjébe sem. 
 
László Sándor képviselı úr  – személyes érintettség okán – elmondta, hogy részérıl 
semmiféle kirohanás nincs, ı azt mondta, hogy a pályázat is vagy az adófizetık 
pénzébıl kerül finanszírozásra, vagy hitelbıl, - függetlenül attól, hogy az a város 
vagy az ország költségvetésének a része. 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy a 100 %-os 
támogatás az soha nem 100 %, mert ha az önkormányzat egy civil szervezetnek 
támogatást ad, annak legalább kamatköltsége van. 
 



Tóth Imre képviselı úr  hozzászólásában a képviselı-testület közös felelısségre 
hívta fel a figyelmet. 
 
(Az ülésrıl Balogh Zsigmond képviselı úr kiment, így a képviselı-testület ezt 
követıen 11 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen az elıterjesztés határozati 
javaslatának elfogadásáról kérte a testület tagjainak a szavazatát. 
 
A képviselı-testület a kunhalmok megmentésére készült intézkedési terv javaslat 
elfogadására készült elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal,  
3 tartózkodással (Dr. Éles András, László Sándor, Miltner Attila) és 1 képviselı nem 
vett részt a szavazásban (Buczkó József) nem fogadta el. 
 
Buczkó József képviselı úr  elmondta, hogy az elıterjesztés tárgyában új szavazás 
elrendelését kéri, mivel a szavazatszámláló berendezése nem volt bekapcsolva. 
 
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a 
szavazatát arról a javaslatról, miszerint az elıterjesztés tárgyában új szavazás 
elrendelését kéri. 
 
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint az elıterjesztés tárgyában új szavazás 
elrendelését kéri, 11 igen szavazattal (egyhangúlag) – külön határozat hozatala 
nélkül – elfogadta. 
 
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az 
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület a kunhalmok megmentésére készült intézkedési terv javaslat 
elfogadására készült elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal és  
3 tartózkodással (Dr. Éles András, László Sándor, Miltner Attila) elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
389/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 348/2008.  
(X. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján a Hajdúnánás 
közigazgatási területén lévı kunhalmok megmentése érdekében készült 
Intézkedési Tervet elfogadja. 

 
Felkéri Dombi Györgyöt, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnökét, hogy 
gondoskodjon az intézkedési terv megismertetésérıl és a benne foglalt 
feladatok végrehajtásáról. 

 
Felelıs:  Dombi György ÜIB elnök  
Határid ı: 2008. november 30., folyamatos 

 



Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 

 
(Az ülésre Szólláth Tibor képviselı úr visszaérkezett, így a képviselı-testület ezt 
követıen 12 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok 
elbírálására 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
2 bizottság (PB, MOISB) tárgyalta, s mindkét bizottság elfogadásra javasolja a 
képviselı-testületnek. Azt kérte a képviselı-testület tagjaitól, hogy amennyiben az 
elıterjesztésben megjelölt nevekkel kapcsolatosan véleményt akar formálni, illetve 
javaslattal kíván élni, akkor zárt ülést kell elrendelnie.  
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, javaslatok nem hangzottak 
el. 
 
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az 
elıterjesztés határozati javaslata 1.) és 2.) pontjainak elfogadása tárgyában. 
A képviselı-testület a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálására készült elıterjesztés 
határozati javaslatának 1.) és 2.) pontjait 12 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

390/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bursa Hungarica 

Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kapcsán megismerve a 
pályázók jellemzı adatait, 2009. március hónaptól („A” típusú pályázók 
esetén) az alábbi tanulókat támogatja a megnevezett összeggel: 

 
  

Ssz. 
 

N é v 
 

Lakcím 
Támogatás 

összege  
 (Ft) 

1.    Bata Éva Beáta Hajdúnánás, Irányi u. 1. I/10. 3.000,- 
2.  Borsi Csilla Hajdúnánás, Fáy A. u. 17. 4.000.- 
3.  Bózsár László Hajdúnánás, Óvoda u. 26. I/4. 3.000.- 
4.  Chamonalunga Anett Olga Hajdúnánás, Nagy S. u. 2. 3.000,- 
5.  Czellér Krisztina Hajdúnánás, Ady E. krt. 15. fsz. 1. 3.000.- 
6.  Czellér Rita Hajdúnánás, Ady E. krt. 15. fsz. 1. 3.000.- 
7.  Csegöldi Alex Hajdúnánás, Kunfi Zs. 8.  3.000,- 
8.  Dankó Anita Júlia Hajdúnánás, Hunyadi u. 117. 3.000,- 
9.  Daróczi Beáta Hajdúnánás, Dózsa Gy. u. 21. 4.000,- 
10.  Daróczi Kitti Róza Hajdúnánás, Széchenyi u. 14. 3.000,- 
11.  Dézsi Tímea Hajdúnánás, Tiszavasvári u. 10. 3.000.- 
12.  Dráviczki Csaba Hajdúnánás, Soós S. u. 16. 4.000.- 



13.  Fazekas Csaba Hajdúnánás, Jókai u. 9. 4.000,- 
14.  Gali István Gábor Hajdúnánás, Széchenyi krt. 34. 2.000.- 
15.  Gencsi Gyula Hajdúnánás, Kinizsi u. 36. 4.000.- 
16.  Gencsi Mihály Hajdúnánás, Kinizsi u. 36. 4.000,- 
17.  Girus Enikı Hajdúnánás, Hunyadi u. 58. 4.000,- 
18.  Hajdu Péter Hajdúnánás, Kazinczy u. 36. 4.000.- 
19.  Harangozó Hajnalka Hajdúnánás, Korponai u. 45. 4.000,- 
20.  Horn Balázs István Hajdúnánás, Kunfi Zs. u. 35. 4.000,- 
21.  Horváth Adrienn Hajdúnánás, Dózsa Gy. u. 5/a. 3.000.- 
22.  Horváth Krisztina Hajdúnánás, Dózsa Gy. u. 5/a. 3.000.- 
23.  Huszti Krisztina Hajdúnánás, Irányi u. 1.  I/6. 3.000,- 
24.  Jenei Zsaklin Zoltána Hajdúnánás, Ady E. krt. 15. II/6. 4.000,- 
25.  Kéki Ildikó Hajdúnánás, Béke u. 21. 4.000,- 
26.  Kertész Péter Hajdúnánás, Kasza u. 18. 4.000,- 
27.  Kiss Annamária Hajdúnánás, Béke u. 55. 2.000,- 
28.  Kiss Gabriella Hajdúnánás, József A. u. 26. 3.000,- 
29.  Kiss Gergı Hajdúnánás, József A. u. 26. 3.000.- 
30.  Kovács Zoltán Hajdúnánás, Magyar u. 9. 3.000,- 
31.  Lendvai János Hajdúnánás, Nyíregyházi u. 11. 2.000,- 
32.  Magi Zsolt Hajdúnánás, Reményi u. 4. 4.000.- 
33.  Megellai Dávid Hajdúnánás, Luther u. 1. 2.000,- 
34.  Megellai Emese Hajdúnánás, Luther u. 1. 2.000,- 
35.  Mezı Sándor Hajdúnánás, Nyíregyházi u. 24. 3.000,- 
36.  Molnár Ágnes Hajdúnánás, Dorogi u. 6. IV/ 7. 3.000,- 
37.  Nábrádi László Hajdúnánás, Kapitány u. 27. 3.000,- 
38.  Nagy Judit Hajdúnánás, Ady E. krt. 7. I/3. 4.000,- 
39.  Ötvös Dániel Miklós Hajdúnánás, Széchenyi krt. 67. 3.000.- 
40.  Ötvös Katalin Hajdúnánás, Szabadság u. 23. 4.000.- 
41.  Papp Ádám Hajdúnánás, Kéky L. u. 2. II/18. 4.000.- 
42.  Pénzes Anita Hajdúnánás, Rákóczi u. 49. 3.000.- 
43.  Petı Anita Hajdúnánás, Kunfi Zs. u. 7/b. 4.000,- 
44.  Póka Entoni Hajdúnánás, Rákosi V. 1/a. 4.000,- 
45.  Rácz Emese Hajdúnánás, Táncsics M. u. 61. 3.000.- 
46.  Reszegi Rita Hajdúnánás, Béke u. 64. 3.000,- 
47.  Reszegi Sándor Hajdúnánás, Béke u. 64. 3.000,- 
48.  Seres Attila Hajdúnánás, Kiss E. u. 12. 4.000,- 
49.  Seres Renáta Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. B. 

III/11. 
4.000,- 

50.  Soltész Anita Hajdúnánás, Honfoglalás u. 7. 3.000.- 
51.  Szabó Annamária Éva Hajdúnánás-Tedej, Hajnal u. 1. 3.000,- 
52.  Szabó Erzsébet Hajdúnánás, Klapka u. 6. 4.000,- 
53.  Szabó Gergı Hajdúnánás, Kapitány u. 39. 3.000,- 
54.  Szemes Zsuzsa Teréz Hajdúnánás, Hadnagy u. 21. 4.000.- 
55.  Takács Ildikó Hajdúnánás, Báthori u. 22. 4.000,- 
56.  Tar Ádám Hajdúnánás, Polgári u. 10/a. 3.000,- 
57.  Tar Zita Hajdúnánás, Polgári u. 10/a. 3.000.- 
58.  Thold Tibor István Hajdúnánás, Luther u. 6. 3.000,- 
59.  Tímári Miklós Hajdúnánás, Mártírok u. 15. III/10. 3.000,- 
60.  Tóth Ágnes Hajdúnánás, Rákóczi u. 49. 4.000,- 
61.  Tóth István Hajdúnánás, Rákóczi u. 49. 4.000.- 
62.  Tóth Mária Hajdúnánás, Rákóczi u. 49. 4.000,- 
63.  Tóth Melinda Éva Hajdúnánás, Kabay J. u. 40. 4.000,- 



64.  Török Antal Hajdúnánás, Brassay K. u. 18. 3.000.- 
65.  Urbán Szilvia Hajdúnánás, Rákóczi u. 22. 3.000.- 
66.  Vandróczki Miklós Hajdúnánás, Mátyás kir. u. 23 4.000.- 
67.  Varga Beáta Hajdúnánás, Ady E. krt. 37. II/7. 4.000,- 
68.  Varga Dóra Hajdúnánás, Mártírok u. 25. 2.000.- 
69.  Varga János Hajdúnánás, Fáy A. u. 41. 3.000,- 
70.  Zand Gergı Hajdúnánás, Szabadság u. 14. 3.000.- 
71.  Zihor Enikı Hajdúnánás, Kazinczy u. 30. 3.000,- 

 
 

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat által támogatott felsıoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó pályázók („B” típusú pályázók) esetén 
2009/2010. tanév elsı félévétıl az alábbi tanulókat támogatja a megnevezett 
összeggel: 

 
 
 
 

 
Ssz. 

 
N é v 

 
Lakcím 

Támogatás 
összege  

 (Ft) 
1.  Petı Boglárka Hajdúnánás, Kunfi Zs. u. 7/b. 4.000,- 
2.  Reszegi Tünde Hajdúnánás, Béke u. 57. 3.000,- 
3.  Rubos Hedvig Kitti Hajdúnánás, Mártírok u. 19. 

IV/13. 
3.000,- 

4.  Simon Ivett Hajdúnánás, Dorogi u. 4. 3.000,- 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti támogatások folyósításáról, valamint a 
támogatottak, illetıleg a pályázók adatainak a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezelı Igazgatósága felé történı továbbításáról gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: folyamatos, illetve 2008. december 5. az értesítés megküldésére 

 
 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
(Az ülésrıl Oláh Miklós alpolgármester úr kiment, így a képviselı-testület ezt 
követıen 11 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
„Vállalkozásfejlesztési és foglalkoztatási pályázat 2008.” II. forduló elbírálására 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
5 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB) 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 „Vállalkozásfejlesztési és foglalkoztatási pályázat 2008.”  
II. forduló elbírálására készült elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal 
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

391/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 303/2008. (IX. 11.) számú 
Képviselı-testületi Határozatával módosított 141/2008. (IV. 24.) számú Képviselı-
testületi Határozatával kiírt „Vállalkozásfejlesztési és Foglalkoztatási Pályázat 2008” 
pályázat II. fordulóját eredményesnek nyilvánítja. 
A képviselı-testület - a szakértıi bíráló bizottság javaslatára - az alábbi pályázókat 
részesíti a lent megjelölt összegő vissza nem térítendı támogatásban: 

 
Ssz. Név (cím) Támogatási összeg 

eFt 
1. Dér Balázs egyéni vállalkozó  

4080 Hajdúnánás, Ady E. krt. 41. 
500.000,- 

2. Hajdú-Építıanyag Kft. 
4080 Hajdúnánás, Bellegelı 32. 

1.500.000,- 

3. Zelenka Andrásné egyéni vállalkozó 
4220 Hajdúböszörmény, Györössy kert 27. II/9. 
Telephely: 4080 Hajdúnánás, Liliom utca 2367/1. hrsz. 

500.000,- 

 Összesen 2.500.000,- 
 
A képviselı-testület Dér Balázs egyéni vállalkozó pályázó esetében a támogatás 
feltételeként szabja, hogy a szerzıdéskötésig a biztosítékként felajánlott ingatlanra 
bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom feloldására vonatkozó engedélyt a 
jogosulttól szerezze be. 
 
A képviselı-testület a Hajdú-Építıanyag Kft. pályázó esetében a támogatás 
feltételeként szabja, hogy a pályázó a biztosítékként felajánlott ingatlan tulajdoni lapját a 
szerzıdéskötésig mutassa be, vagy biztosítékként ajánljon fel másik, tehermentes 
ingatlant.  
 
Amennyiben a nevezett feltételeknek Dér Balázs egyéni vállalkozó, illetıleg a Hajdú-
Építıanyag Kft. a szerzıdéskötésig megjelölt határidıre nem tesz eleget, úgy 
támogatásban nem részesülhet.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázókat a pályázat eredményérıl, a támogatásban 
részesülıket a megítélt támogatási összegrıl értesítse és velük a meghatározott feltételek 
teljesülése esetén a támogatási szerzıdést kösse meg.  

 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2008. december 31. 

Tóth Imre 



                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 

 
(Az ülésre Török István és Balogh Zsigmond képviselık visszaérkeztek, így a 
képviselı-testület ezt követıen 13 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
és Pedagógiai Szakszolgálatnál a 2008/2009. tanévtıl a pedagógiai szakszolgálatot 
érintı létszámbıvítésre vonatkozóan 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
2 bizottság (PB, MOISB) megtárgyalta, a PB nem tudott érdemi döntést hozni, míg a 
MOISB módosító javaslatot fogalmazott meg. 
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 

 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a MOISB elnöke ismertette a bizottság módosító javaslatát. 
 
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a napirendi pont levételét javasolta, és 
szavazás elrendelését kérte. 
 
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az 
elhangzott javaslat elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint a polgármester úr az elhangzott 
javaslatról rendeljen el szavazást, 12 igen szavazattal és 1 képviselı nem vett részt a 
szavazásban (Török István) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta. 
 
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen arról kérte a testület tagjainak a 
szavazatát, hogy az elıterjesztés tárgyalását leveszi napirendjei közül. 
 
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint a Makláry Lajos Általános Iskola, 
Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálatnál a 
2008/2009. tanévtıl a pedagógiai szakszolgálatot érintı létszámbıvítésre 
vonatkozóan készült elıterjesztés megtárgyalását leveszi napirendjei közül, 12 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással (Török István) elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

392/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 
a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálatnál a 2008/2009. tanévtıl a 
pedagógiai szakszolgálatot érintı létszámbıvítésre vonatkozó elıterjesztést 
leveszi napirendjei közül azzal, hogy ismételt megtárgyalására – a 



Hajdúdorog Városi Önkormányzat e tárgyban hozott döntésének 
függvényében – a decemberi ülésen kerüljön sor. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy ismételt elıterjesztés készítésérıl 
gondoskodjon. 

 
Felelıs:    Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. december 18.     

 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselıi 
munkateljesítményének alapját képezı 2009. évi kiemelt célok meghatározására 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
5 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB) 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 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
köztisztviselıi munkateljesítményének alapját képezı 2009. évi kiemelt célok 
meghatározására készült elıterjesztés határozati javaslatát 13 igen szavazattal 
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

393/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) 
bekezdése alapján a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselıi munkateljesítményének alapját képezı 
2009. évi kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

 
• a képviselı-testület és bizottságai hatékony, törvényes mőködésének 

biztosítása; 
• az államigazgatási feladatok jogszerő, határidıre történı végrehajtása; 
• az ügyfélfogadás minıségi javítása; 
• a minıségirányítási rendszer hatékony mőködésének elısegítése; 
• a köztisztviselık szakmai felkészültségének javítása, elsısorban 

közigazgatási alap- és szakvizsga mielıbbi letételével, szakmai 
képzéseken való részvétellel.  

 



Felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy 2009. évre az egyéni 
teljesítménykövetelményeket határozza meg, valamint a határozatban 
foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.  

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 

 Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı 
Határid ı: 2009. január 31.  - az egyéni teljesítménykövetelmények 

                                                     meghatározására; 
2009. március 1. - a teljesítményértékeléstıl függı illetmények 

  megállapítására 
 
 

Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság vezetıje és hivatásos állományú 
tagjai egyéni teljesítménykövetelményének alapját képezı 2009. évi kiemelt célok 
meghatározására 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
5 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB) 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 Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság vezetıje és 
hivatásos állományú tagjai egyéni teljesítménykövetelményének alapját képezı 
2009. évi kiemelt célok meghatározására készült elıterjesztés határozati javaslatát 13 
igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

394/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló, többször 
módosított 1996. évi XLIII. törvény 245/F. § (2) bekezdése alapján - 
figyelemmel a belügyminiszter 8/2002. (BK. 4.) BM számú utasítására is - 
a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság vezetıje és hivatásos 
állományú tagjai egyéni teljesítménykövetelményeinek alapját képezı 
célokat 2009. évre a 413/2007. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi 
Határozattal megegyezıen az alábbiak szerint határozza meg: 

 



� a tőzoltóság hatékony, törvényes mőködésének biztosítása; 
� a parancsnokság közigazgatási feladatainak jogszerő, határidıre történı 

végrehajtása; 
� a parancsnokság személyi állományának magas szintő, tervszerő 

kiképzése; 
� a tőzoltóság tevékenyen vegyen részt városunk életében, annak hírnevét, 

szakmai köreiben is öregbítse. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a tőzoltóparancsnok részére az egyéni 
teljesítménykövetelményeket határozza meg, valamint a határozatban 
foglaltak további végrehajtásáról gondoskodjon. 

 
Felelıs:     Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2009. január 31. 
 

Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
392/2007. (X. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítására 
Elıadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester 
 
Dr. Éles András polgármester 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.) 
 
Dombi György képviselı úr  megjegyezte, hogy mint a Fegyelmi Tanács elnöke az 
akkor jegyzıi megbízatásokat is ellátó irodavezetı úrtól kért tanácsot arra 
vonatkozóan, hogy amennyiben a Tanács nem kellı létszámmal van jelen, akkor az a 
mőködését valamilyen formában befolyásolja-e. Igaz, hogy az irodavezetı úrtól erre 
vonatkozóan szóban és nem írásban kért tanácsot. Erre vonatkozóan nem kapott 
semmiféle olyan információt, sem igen, sem nem vonatkozásban, és arra pedig 
jogszabályi leírás nem volt található, hogy kizáró ok lenne az, hogy ha a Tanács 
nincs mindig teljes létszámmal jelen. A polgármester úr valóban felhívta a figyelmet 
a Tanács mőködésének szabályaira, azonban arra gondolt, hogy mivel a polgármester 
úr az ügyben ellenérdekő fél, ezért nem biztos, hogy az általa elmondottakat neki 
meg kell fontolnia. 
 
Dr. Éles András polgármester úr megjegyezte, hogy attól, hogy valaki ellenérdekő 
fél, nem biztos, hogy gazember. Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát 
az elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület a 392/2007. (X. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat 
módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen, 3 nem szavazattal 
(Balogh Zsigmond, László Sándor, Miltner Attila) és 1 fı nem vett részt a 
szavazásban (Dr. Éles András) elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 



 
 
 
395/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 392/2007.  
(X. 31.) számú Képviselı-testületi Határozatát módosítja azzal, hogy a 
Szilágyi és Társa Ügyvédi Iroda (4024 Debrecen, Szent Anna u.  
10-12. II. em. 3. ajtó) 300.000,- Ft + ÁFA megbízási díját – az ügyvédi 
iroda javaslata alapján – 150.000,- Ft + ÁFA összegben határozza meg. 

 
Felkéri dr. Juhász Endre alpolgármestert, hogy a Szilágyi és Társa Ügyvédi 
Irodát (4020 Debrecen, Szent Anna u. 10-12. II. em. 3. ajtó) a képviselı-
testület döntésérıl értesítse. 

 
Felelıs: Dr. Juhász Endre alpolgármester 
Határid ı: 2008. november 30. 

 
 

Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 

 
(Az ülésre Oláh Miklós alpolgármester úr visszaérkezett, így a képviselı-testület ezt 
követıen 14 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
 
HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a  
II. számú gyermekorvosi praxis mőködtetési jogának átadás-átvételérıl  
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy kötelessége kimenteni dr. Gócs 
Viktor csecsemı és gyermekgyógyász szakorvost, aki jelen volt a képviselı-testület 
ülésén, de idıközben ügyeleti teendıire tekintettel el kellett mennie. Tudomása 
szerint a bizottsági üléseken részt vett, és a bizottság tagjai - miként ı is - kedvezı 
benyomást kapott a szakorvos elképzelésérıl, hozzáállásáról.  
Dr. Dajka Ida általa kéri tolmácsolni a képviselı-testület megértését, hogy nem vesz 
részt a testületi ülésen. Arra is megkérte, hogy tolmácsolja azt az érzését, hogy 
köszönettel és jó szívvel gondol mindazokra, akik gyermekük gyógyítása érdekében 
bizalommal voltak iránta, ı az egészségi állapotára tekintettel kívánja a 
tevékenységet december 31-ével megszüntetni. Az adatok megvizsgálásának 
ismeretében nincs akadálya annak, hogy a II. számú házi gyermekorvosi praxist  
dr. Gócs Viktor csecsemı és gyermekgyógyász szakorvos átvegye.  
Végül dr. Dajka Ida házi gyermekorvosnak, aki hosszú ideig gyógyította a 
hajdúnánási gyerekeket, jobb egészséget kívánt. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést 3 bizottság (ÜIB, MOISB, ESzB) 
megtárgyalta, s mindegyik bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. 
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 



Tóth Imre képviselı úr  elmondta, hogy az ESzB nevében kötelessége elmondani, 
hogy a bizottsági ülésen megjelent dr. Gócs Viktor szakorvos, aki elmondta, hogy 
milyen ok vezetett arra, hogy ı a praxist tovább mőködtesse. Az ESzB nevében 
szeretné a köszönetét tolmácsolni dr. Dajka Ida doktornınek az eddig végzett 
tevékenységéért. A helyét átvevı új szakorvosnak pedig sok sikert kíván a 
munkájához. 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatta a helyi televízió nézıit, hogy a 
képviselı-testület döntésének várható eredményeként 2009. január 1-tıl a II. számú 
házi gyermekorvosi praxis területén változás fog bekövetkezni. Dr. Dajka Ida 
gyermekorvos helyett dr. Gócs Viktor csecsemı és gyermekgyógyász fogja a körzet 
gyermekeinek gyógyítását végezni, amelyet a Városi Rendelıintézet épületében fog 
megtenni. 
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát az elıterjesztés határozati 
javaslatának elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület a II. számú gyermekorvosi praxis mőködtetési jogának átadás-
átvételérıl készült elıterjesztés határozati javaslatát 14 igen szavazattal 
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
396/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilatkozza, hogy  
- figyelemmel a háziorvosi mőködtetési jog megszerzésérıl és visszavonásáról, 
valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és 
mőködtetési jog megszerzésének hitelfelvételérıl szóló 18/2000. (II. 25) 
Kormányrendeletre - támogatja a területi ellátási kötelezettséggel mőködı  
II. számú házi gyermekorvosi körzet mőködtetési jogának Dr. Dajka Ida  
(Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 34. szám alatti lakos) házi gyermekorvos részérıl 
történı eladását és a Dr. Gócs Viktor 4030 Debrecen, Achim A. u. 15. szám 
alatti lakos, csecsemı és gyermekgyógyász szakorvos által történı megvételét a 
hatályos jogszabályok betartása és betartatása mellett. 

 
A képviselı-testület a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet 
épületében 2009. január 1-tıl biztosítja a gyermekorvosi körzet számára rendelési 
idıben a betegek fogadását. Az egészségügyi intézmény megállapodás alapján 
terület-, és rendelési idı arányosan a rezsi költségek térítése mellett rendelkezésre 
bocsátja a szükséges helyiségeket. 

 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés megkötését követıen a 
jelenlegi mőködtetıvel megkötött vállalkozási szerzıdésnek 2008. december  
31. napján, közös megegyezéssel történı felbontására, illetıleg a vevıvel  
2009. január 1-tıl történı megkötésére.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási 
Intézet vezetıjének értesítésérıl gondoskodjon. 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. november 30. a szerzıdéskötésre és az értesítésre 



 
 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 

 
HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés 
járóbeteg szakellátásra vonatkozó vállalkozási szerzıdések meghosszabbítására 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
2 bizottság (ÜIB, ESzB) megtárgyalta, az ÜIB egy új 3. pontot is megfogalmazott, 
míg az ESzB módosítással javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek. 
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban az ÜIB és az ESzB elnökei ismertették a 
bizottságok javaslatait. 
 
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a bizottságok javaslataival 
technikailag nem ért egyet. A korábban, a többi egészségügyi vállalkozóval kötött 
szerzıdés gyakorlatának a megváltoztatásával nem ért egyet. Azt a javaslatot teszi, 
hogy bármilyen arányt megállapíthat a képviselı-testület, de úgy tegye, hogy 
amellett a fizetési kötelezettség megmaradjon. 
 
(Az ülésrıl Dr. Kiss József képviselı úr eltávozott, így a képviselı-testület ezt 
követıen 13 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy ı volt az egyik személy, aki a 
javaslatot megfogalmazta. Úgy gondolta, hogy elegánsabb szerzıdéskötési 
megállapodás az, ha a képviselı-testület azt mondja, hogy bizonyos visszatartott 
összeget mire kíván felhasználni. Javasolja a 15 %-os elvonást úgy, hogy a szerzıdés 
14.) pontja is érvényben marad.  
 
Török István képviselı úr  megkérdezte, hogy ha a képviselı-testület a jelen 
szerzıdéseket módosítja, akkor az nem diszkrimináció a többi egészségügyi 
vállalkozóra nézve. 
 
Dr. Éles András polgármester úr az elhangzott kérdéssel kapcsolatban elmondta, 
hogy abban az esetben, ha a képviselı-testület érdemi választ kíván kapni, akkor 
javasolja a zárt ülés elrendelését, ha nem kíván választ, akkor a választól eltekintene. 
 
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a kérdésre reagálva az alábbiakat fogalmazta 
meg: 
Eddig sem volt példanélküli az, hogy az önkormányzat valamilyen vállalkozással 
kötött szerzıdésbe belenyúlt. Megemlítette a laborral kötött szerzıdést, illetve a 
háziorvosi ügyelet mőködésének a támogatását. A jelen elıterjesztés a szolidaritás 
elvének a figyelembevételével került a képviselı-testület asztalára. Ha Török István 
képviselı úrnak bıvebb tájékoztatásra lenne szüksége, akkor valóban zárt ülést kell 
elrendelni. 



 
Szabóné Marth Éva képviselını kérdésként fogalmazta meg a jegyzı asszony felé, 
hogy amennyiben az eredeti módosítás kerül elfogadásra, akkor át kell dolgozni a 
többi egészségügyi vállalkozónak a szerzıdését is. 
 
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzını az elhangzott kérdésre az alábbi választ adta: 
A bizottsági ülésen is felmerült már ez a javaslat, és ott is elmondta azt a véleményt, 
ami gondolata szerint a képviselı-testület eddigi szándékával összhangban 
hangoztatott. Nem törvénytelen az a megoldás, hogy a 14.) pont kerüljön 
megváltoztatásra. De könnyebben  kezelhetı, és annak a folyamatnak az eredményét 
megtartó az a megoldás, ami a százalék csökkentése okozna. Ugyanis a 
vállalkozásokkal kötött szerzıdésekben egy egységes formát alakított ki az 
önkormányzat, és kötött meg valamennyi vállalkozó orvossal. Ebben benne van 
egységesen az a 14.) pont, amely az alábbi: 
„14.) A vállalkozás köteles a főtés, a villamosenergia, a vízdíj, a csatornadíj, a 

szemétszállítás, az épületbiztosítás és a telefondíj, valamint a takarítás, a 
betegirányítás, az adminisztráció és a mőszaki karbantartás költségeit az alap- 
és szakrendelések óraszámának arányában a Városi Szakorvosi Rendelıintézet 
által kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétıl számított 8 napon belül 
kiegyenlíteni.” 

Tehát ez egyfajta további szerzıdéskötést feltételez még a rendelıintézettel is, de 
ennek a pontnak az alapján és valamennyi rendelés, aki a rendelıintézetben 
mőködik, e szerint van elszámolási kapcsolatban a rendelıintézettel. Nem biztos, 
hogy szerencsés megoldás lenne, hogyha egy vállalkozás ez alól kivételt képezne a 
többiekkel szemben, illetıleg az önkormányzattal való szerzıdéses viszonyában. 
A szerzıdés 4.) pontjának tekintetében valóban voltak eltérések a különbözı 
egészségügyi vállalkozásoknál, de az összes többi pontra vonatkozóan még nem, és 
ezért nem lenne szerencsés az ettıl való eltérés. 
 
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, reméli, hogy a képviselı-testület tagjai 
tudják, hogy a költségmegfizetés az mindig többletlehetıséget biztosít egy 
vállalkozónak, mint kevesebbet. A költség megfizetése nélküli juttatás másként 
jelentkezik.  
Ezt követıen szavazást rendelt el. Elıször a dr. Juhász Endre alpolgármester úr 
javaslatát tette fel szavazásra, amely arról szól, hogy a gyógytornászok 
finanszírozásánál a nekik járó finanszírozás 15 %-át a rendelıintézet visszatartja, és a 
szerzıdés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. 
 
A képviselı-testület a járóbeteg szakellátásra vonatkozó vállalkozási szerzıdések 
meghosszabbítására készült elıterjesztés határozati javaslatát – módosítva a  
dr. Juhász Endre alpolgármester úr által tett javaslattal, miszerint a gyógytornászok 
finanszírozásából 15 %-ot a rendelıintézet tartson vissza – 12 igen szavazattal és 1 
fı nem vett részt a szavazásban (Oláh Miklós) elfogadta (határozat a napirend 
végén). 
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen az eredeti határozati javaslat 
elfogadásáról kérte a testület tagjainak a szavazatát. 
 
A képviselı-testület a járóbeteg szakellátásra vonatkozó vállalkozási szerzıdések 
meghosszabbítására készült elıterjesztés eredeti határozati javaslatát 2 igen 



szavazattal (Dr. Éles András, Buczkó József), 7 tartózkodással és 4 képviselı nem 
vett részt a szavazásban (Oláh Miklós, Balogh Zsigmond, László Sándor, Miltner 
Attila) nem  fogadta el. 
 
A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
397/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelemmel Józsiné Gimesi 
Andrea egészségügyi vállalkozó kérelmére - támogatja az 1790/2003. számú 
vállalkozási szerzıdés határozott idıtartamának 2009. február 1-tıl határozatlan 
idıtartamra szóló módosítását az alábbi feltétellel: 
- a gyógytorna szakellátásra vonatkozó vállalkozási szerzıdés 4. pontja helyébe az 

alábbi szövegrész kerül: 
„A megbízó a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézetet kötelezi arra, 
hogy az OEP által havonként leutalt, részfeladatra jutó összeg 85 %-át a vállalkozás 
számlájára utalja a leutalást követı 3 napon belül.  
A vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerzıdésben részletezett 
részfeladatok ellátását – az elıbbiekben meghatározott összegbıl  –  biztosítja.” 

- a vállalkozás a fentiek szerinti feladatellátást a szerzıdés-módosítás hatályba 
lépésétıl kezdıdıen biztosítja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzıdés fentiek szerinti módosításáról 
gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. december 31. 

 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelemmel a FIZIO-M  

Kft. (Cg: 09-09-008494/7, képviselı: Pók Marianna Tünde gyógytornász) egészségügyi 
vállalkozás kérelmére  - támogatja az 1789/2003. számú vállalkozási szerzıdés 
határozott idıtartamának 2009. február 1-tıl határozatlan idıtartamra szóló módosítását 
az alábbi feltétellel: 
- a gyógytorna szakellátásra vonatkozó vállalkozási szerzıdés 4. pontja helyébe az 

alábbi szövegrész kerül: 
„A megbízó a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézetet kötelezi arra, 
hogy az OEP által havonként leutalt, részfeladatra jutó összeg 85 %-át a vállalkozás 
számlájára utalja a leutalást követı 3 napon belül.  
A vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerzıdésben részletezett 
részfeladatok ellátását – az elıbbiekben meghatározott összegbıl  –  biztosítja.” 

- a vállalkozás a fentiek szerinti feladatellátást a szerzıdés-módosítás hatályba 
lépésétıl kezdıdıen biztosítja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzıdés fentiek szerinti módosításáról 
gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. december 31. 

Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 

 
 



HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a  
II. számú fogorvosi körzet mőködtetıjének változásáról 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
2 bizottság (ÜIB, ESzB) megtárgyalta, s mindkét bizottság a határozati javaslat B.) 
változatának elfogadását javasolja a képviselı-testületnek. 
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban az ÜIB és az ESzB elnökei ismertették a 
bizottságok javaslatait. 
 
(Az ülésrıl Kállai Sándor képviselı úr kiment, így a képviselı-testület ezt követıen  
12 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy a bizottságok az 
elıterjesztés B.) változatának elfogadását támogatták. Megkérdezte a testület 
tagjaitól, hogy érintettség okán meg kívánja-e hallgatni dr. Horai Zsoltot, a Horai 
Dentál Bt. ügyvezetıjét. 
 
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint dr. Horai Zsoltot, a Horai Dentál Bt. 
ügyvezetıjét a napirend kapcsán meg kívánja-e hallgatni, 4 igen (Dr. Éles András, 
Oláh Miklós, Balogh Zsigmond, László Sándor), 3 nem szavazattal (Buczkó József, 
Dombi György, Szólláth Tibor), 4 tartózkodással (Dr. Juhász Endre, Török István, 
Szabóné Marth Éva, Tóth Imre) és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Miltner 
Attila) nem fogadta el. 
 
(Az ülésre Kállai Sándor képviselı úr visszaérkezett, így a képviselı-testület ezt 
követıen 13 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az 
elıterjesztés határozati javaslata B.) majd A.) változatának elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület a II. számú fogorvosi körzet mőködtetıjének változásáról 
készült  elıterjesztés határozati javaslatának 
- B.) változatát 12 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta 

(határozat a napirend végén), 
- A.) változatát 0 igen, 6 nem szavazattal (Dr. Éles András, Dr. Juhász Endre, 

Buczkó József, Szabóné Marth Éva, Dombi György, Szólláth Tibor),  
5 tartózkodással (László Sándor, Miltner Attila, Török István, Kállai Sándor, 
Tóth Imre) és 2 képviselı nem vett részt a szavazásban (Oláh Miklós, Balogh 
Zsigmond) nem fogadta el. 

 
A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület az alábbi 
határozatot hozta: 
 
398/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 



Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a  
II. számú fogorvosi körzet orvosa, Dr. Nyíri István Gábor, valamint az  
I. számú fogorvosi körzet orvosa, Dr. Horai Zsolt a fenntartóhoz eljuttatott 
együttes kérelmét, amiben kérik a Vackor Dentál Bt-ben lévı vagyoni betét  
átruházása kapcsán a Vackor Dentál Bt-vel kötött, a  
II. számú fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettségére vonatkozó 
vállalkozási szerzıdésének felbontásához, továbbá a Horai Dentál Bt-vel 
kötött vállalkozási szerzıdés módosításához az önkormányzat elızetes 
hozzájárulását - figyelemmel a 163/2008. (V. 13.) számú Képviselı-
testületi Határozatra is -, nem támogatja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatáról a kérelmezıket 
értesítse.  

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. november 30. 

 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás beadványa alapján a Hajdúsági Többcélú 
Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló, 2006. június 12-én aláírt Társulási 
megállapodás módosításáról, és egységes szerkezetben történı elfogadásáról 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a 32.) napirendi pontról történı 
döntés alapján nincs értelme a 29.) napirendi pont elıterjesztését megtárgyalni, ezért 
annak levételét javasolja. 
 
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint a Hajdúsági Többcélú Kistérségi 
Társulás beadványa alapján a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról 
szóló, 2006. június 12-én aláírt Társulási megállapodás módosításáról, és egységes 
szerkezetben történı elfogadásáról készült elıterjesztés megtárgyalását leveszi 
napirendjei közül, 13 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és a következı 
határozatot hozta: 
399/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy az 
„Elıterjesztés a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás beadványa alapján 
a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló, 2006. június 
12-én aláírt Társulási megállapodás módosításáról, és egységes 
szerkezetben történı elfogadásáról” címő elıterjesztést leveszi napirendjei 
közül, mivel a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátását 
illetıen további módosítás várható. 

 



Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás 
(Hajdúdorog, Nánási u. 19.) értesítésérıl gondoskodjon, és a 
feladatellátásról szóló döntés meghozatalát követıen ismételt elıterjesztés 
készítésérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. november 30. értesítésre 
 2008. december 18. elıterjesztésre 

 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 

HARMINCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás beadványa alapján a Hajdúsági Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tagjainak helyettesítési rendjérıl 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
5 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB) megtárgyalta, 2 bizottság elfogadásra 
javasolja a képviselı-testületnek, míg 2 bizottság javaslatot, 1 bizottság kiegészítést 
fogalmazott meg. 
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 

 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a PB és az ÜIB elnökei ismertették a bizottság 
javaslatait. 
 
Dr. Éles András polgármester úr ezután a javaslatban elhangzott 2 személyt kérte 
fel nyilatkozattételre, miszerint a helyettesítési feladatok elvégzését vállalják-e. 
 
Török István képviselı úr  úgy nyilatkozott, hogy vállalja a jelölést. 
 
Tóth Imre képviselı úr  azt fogalmazta meg, hogy lemond a jelölésrıl és támogatja 
Török István képviselı úr megbízását. 
 
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a 
szavazatát az elıterjesztés határozati javaslatának – kiegészítve azzal, hogy a 
polgármestert akadályoztatása esetén dr. Juhász Endre, Oláh Miklós 
alpolgármesterek, illetve Török István képviselı helyettesítse – elfogadása 
tárgyában. 
 
A képviselı-testület a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás beadványa alapján a 
Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tagjainak helyettesítési 
rendjérıl készült elıterjesztés határozati javaslatát – kiegészítve azzal, hogy a 
polgármestert akadályoztatása esetén dr. Juhász Endre, Oláh Miklós 
alpolgármesterek, illetve Török István képviselı helyettesítse – 13 igen szavazattal 
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  

400/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 



 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a települési 
önkormányzatok többcélú társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 5. § 
(2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Hajdúsági Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsában Dr. Éles András polgármestert 
akadályoztatása esetén  
 
1. Dr. Juhász Endre Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 21. szám alatti lakos,  

alpolgármester 
2. Oláh Miklós Hajdúnánás, Marx K. u. 13. szám alatti lakos, 

alpolgármester 
3. Török István Hajdúnánás, Bocskai u. 84. szám alatti lakos, képviselı 
 
helyettesítse. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás 
(4087 Hajdúdorog, Nánási u. 19.) értesítésérıl és a helyettesítésre 
jogosultak megbízóleveleinek kiadásáról gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. november 30. 

 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 

HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás beadványa alapján a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium által kiírásra került Közmunka Pályázati Felhívásáról 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
5 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB) 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 javaslata 1.) és 2.) pontjainak elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás beadványa alapján a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírásra került Közmunka Pályázati 
Felhívásáról készült elıterjesztés határozati javaslatának 1.) és 2.) pontjait 13 igen 
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

401/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 



1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a 
Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulásnak a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium 2008/10 számú téli közmunkaprogram címmel meghirdetett 
közmunkaprogram megvalósítására irányuló pályázati szándékát, ahhoz 
csatlakozni kíván az alábbi feltételekkel: 

 
a) A közmunka program teljes munkaidıs foglakoztatást biztosít a  

kistérségben élı hátrányos helyzető, illetve munkaügyi központnál 
nyilvántartott regisztrált álláskeresık, szociális segélyezettek számára.  

 
b) A megvalósuló közmunka program keretében, Hajdúnánás város  

   tekintetében összesen 30 fı foglalkoztatására nyílik lehetıség. 
 

c) A pályázat határidıre történı benyújtásáról, valamint annak teljes körő  
szakmai és pénzügyi lebonyolításáról a Hajdúsági Többcélú Kistérségi 
Társulás munkaszervezete gondoskodik.  

 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a pályázatban tervezett 

hajdúnánási illetıségő 30 fı foglalkoztatásához szükséges saját erıt, 
150.000,- Ft-ot az önkormányzat 2008. évi költségvetésének tartaléka terhére 
biztosítja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás (4087 
Hajdúdorog, Nánási u. 19.) értesítésérıl és a pályázati önerı megfizetésérıl 
gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. november 21. 

 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
(A képviselı-testület a 32.) napirendi pontot zárt ülésen korábban már megtárgyalta.) 
 
HARMINCHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a Kırösi 
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium 
kérelméhez 
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 kérte a testület tagjainak a szavazatát az 
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában. 
 



A képviselı-testület a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és 
Általános Iskola, Kollégium kérelméhez készült elıterjesztés határozati javaslatát  
13 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

402/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nemzeti 
Szakképzési és Felnıttképzési Intézet által a 2005. évben megkötött 
fejlesztési támogatási szerzıdések alapján átvett összegek fogadására és 
felhasználására vonatkozó ellenırzés alapján megállapított fizetési 
kötelezettségek teljesítésére a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép,- Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium számára 5.000 eFt 
póttámogatást biztosít az önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
tartaléka terhére.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy az iskola igazgatóját a döntésrıl tájékoztassa.  

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. november 31. 

 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
HARMINCNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat kérelméhez 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
3 bizottság (PB, MOISB, ESzB) 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 Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat kérelméhez készült 
elıterjesztés határozati javaslatát 13 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
403/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi költségvetési gazdálkodásának helyzetét 



megvizsgálva, 1.975 eFt póttámogatást biztosít az intézmény számára az 
önkormányzat 2008. évi költségvetésének tartaléka terhére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl 
gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. november 30. 

 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 

HARMINCÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
Városi Sportpálya területén végrehajtandó beruházással kapcsolatos szerzıdés-
tervezet bemutatására 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
5 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB) megtárgyalta, 2 bizottság kéréssel 
fogadta el, 1 bizottság nem fogadta el, 2 bizottság nem fogadta el, azonban módosító 
javaslatot fogalmazott meg. 
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 

 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban az ÜIB, a PB, a MOISB elnökei, valamint az 
MSzVB elnök-helyettese ismertették a bizottságok javaslatait. 
 
Szólláth Tibor képviselı úr  megkérdezte a polgármester úrtól, hogy ki készítette az 
elıterjesztett szerzıdés-tervezetet. 
 
Dombi György képviselı úr  észrevételezte, hogy ı is az elızıekben 
megfogalmazott kérdést szerette volna feltenni, mivel a polgármester úr az elmúlt 
havi testületi ülésen azt ígérte, hogy olyan szerzıdés-tervezetet tesz le az asztalra, 
amely mind a képviselı-testület, mind a kérelmezık részérıl elfogadható. 
 
Balogh Zsigmond képviselı úr  megkérdezte, hogy mik azok az elemek, 
amelyeknek benne kellene lenni, és emiatt a bizottságok a szerzıdés-tervezetet nem 
fogadták el. Úgy látja, hogy nem a pályaépítés, hanem a nem kellı információ az 
akadálya ennek a dolognak. 
 
Dr. Éles András polgármester úr az elhangzott kérdésekre az alábbiakban 
válaszolt: 
Arra nem tudott választ adni, hogy a szerzıdés-tervezetet ki készítette, viszont azt 
mondhatja, hogy vele történt egyeztetés, ezért a szerzıdés minden pontjáért vállalja a 
felelısséget. Véleménye szerint a kérdés az, hogy akarják-e a beruházás 
megvalósítását, vagy nem. Még egyszer hangsúlyozta, hogy a szerzıdés-tervezet az 
általa elfogadásra ajánlott, javasolt tervezet. 
 
Szólláth Tibor képviselı úr  a napirend kapcsán az alábbiakat fogalmazta meg: 



Az elıterjesztett szerzıdés-tervezet nagyon egyoldalú, másrészrıl arra volt ígéret, 
hogy a polgármester úr fogja a szerzıdést írni, és ha a polgármester úr azonosul a 
szerzıdés-tervezettel, akkor nagy baj van, mert összességében nem egy korrekt 
szerzıdési ajánlat. Véleménye szerint a tervezetbıl kimaradt a pályahasználat során 
felmerülı rezsiköltség (elektromos áram, öltözık használata, stb.) megtérítése. A 
szerzıdés-tervezetbe csak az került rögzítésre, hogy mi a kötelessége az 
önkormányzatnak, és az, hogy mi a kötelessége a mőködtetınek, az nincs benne. A 
vita- és a hangulatkeltés elkerülése végett azt kérte, hogy az elıterjesztett szerzıdés-
tervezet jelenjen meg a város honlapján. Ha az általa elmondottak rögzítésre 
kerülnek a tervezetbe, akkor ı minden további nélkül tudja támogatni. 
 
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy a maga részérıl 
mindenképpen szeretné ha a vállalkozás megvalósítaná a mőfüves pályát. A 
támogatottságának két feltételét látja: az egyik a rezsiszerzıdés vagy egy pótlólagos 
beépítése, vagy egy külön szerzıdésben való szabályozása, a másik pedig a 20 évrıl 
a 10+10 évre való módosítása. 
 
Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte, hogy a képviselı-testület tagjai 
tudják-e, hogy a Városi Sportcsarnokban a sportegyesületek által elfogyasztott vízért 
és elektromos áramért ki fizet. Ha úgy dönt a képviselı-testület, hogy mindent új 
alapra kell helyezni, akkor már látható lesz, hogy mi, mennyibe kerül. Ha a Városi 
Sportcsarnokba bevezetésre kerül a sportegyesületek fizetési kötelezettsége, akkor a 
sportegyesületek vagy nem tudnak fizetni, vagy a csapatok költségvetését jelentısen 
meg kell emelni. 
 
Szólláth Tibor képviselı úr  elmondta, hogy fontos kérdés az, amit a polgármester 
úr megfogalmazott. Viszont összemosni a civil szervezeteknek a mőködését egy 
profitorientált gazdasági társaság mőködésével, abszurdum. Véleménye szerint az 
sincs helyén, hogy egyes egyesületnek kell fizetnie a sportcsarnok igénybevételéért, 
a másik egyesületnek nem kell fizetnie. De ha az önkormányzat egy profitorientált 
gazdasági társaságnak biztosít egy helyet, akkor a korrekt és pontos elszámolás miatt 
a rezsiköltséget tisztázni kell, mert ebbıl a késıbbiekben baj lesz.  
 
Balogh Zsigmond képviselı úr  elmondta, hogy a téma tartalmáról és a 
megvalósításáról szeretné elmondani a véleményét: 
Varga Zsolt, az egyik kezdeményezı néhány hónappal ezelıtt vetette fel ezt a témát, 
amikor az OLLÉ Program keretében volt pályázati lehetıség. Akkor ı úgy 
tapasztalta, hogy a képviselı-testület elvi hozzájárulásával a mőfüves pályának a 
megvalósítását támogatta, legfeljebb a megvalósítás helyszínében nem sikerült 
megállapodásra jutni.  
Véleménye szerint a 4 vállalkozó, aki vállalja ennek a beruházásnak a 
megvalósítását, olyan városi feladat megoldására is vállalkozik, amelyet az 
önkormányzat anyagi erık hiányában pillanatnyilag nem képes megoldani. 
Elviekben támogatható, hiszen a város ezáltal egy olyan sportlétesítménnyel 
gazdagodhat, amely a környezı,   Hajdúnánásnál jóval kisebb településeken is már 
rendelkezésre áll. A mőfüves pályán a felnıttek és gyerekek egyaránt sportolhatnak 
többféle sportágban, nem csak a labdarúgásban.  
Úgy érzi, hogy egy nagyon komoly háttérmunkáról nincs tudomása a jelenlévı 
képviselı-testület tagjainak. Egy olyan sporttevékenységrıl van szó, amelyet a 



jelenlévı 4 vállalkozó hosszú idı óta csinál Hajdúnánáson, ez a labdarúgás 
utánpótlása, óvodáskortól kezdıdıen, amit az önkormányzat a sporttámogatás 
keretében – városi szinten és a városi sportegyesületeken keresztül – kiemelten 
támogat.  
A létrejövı létesítmény sok millió Ft-ba kerül. Felvetıdött az is, hogy az 
önkormányzat miért nem az OLLÉ Program keretében pályázik, hiszen ahhoz a 
központi kormányzat pénzösszeget biztosít. Információi szerint ebben a programban 
kevés a támogatási összeg egy ilyen beruházás megvalósításához viszonyítva. 
A mőfüves pálya megvalósításával gazdagodik a város és annak hasznát szolgálja. 
Véleménye szerint a beruházás 10 év alatt nem fog megtérülni. 
A pályahasználattal kapcsolatban elképzelhetı, hogy lehet konkretizálni bizonyos 
dolgokat. Úgy gondolja, hogy a polgármester úr által is elmondott sportcsarnok és 
sportpálya használatban legfeljebb bizonyos keret kontingenseket lehet 
megállapítani, hiszen a konkrét használat az esetleg évente felülvizsgálatra 
szorulandó, és akkor lehet módosításokat végrehajtani.  
Arra kérte a képviselı-testület tagjait, hogy a 10 és 20 év, valamint a rezsiköltség 
kérdésében ha meg tud állapodni, akkor támogassa a beruházás megvalósítását, 
amibıl egy komoly érték születik Hajdúnánáson, aminek a hasznát a lakosság – a 
gyerekek és a felnıttek egyaránt – látja. 
 
Szabóné Marth Éva képviselını hozzászólásában hangsúlyozta, hogy tudomása 
szerint a képviselı-testület tagjai részérıl senki nem akarja megakadályozni a 
mőfüves pálya megépítését a sportpályán, viszont felmerültek olyan kérdések, 
amelyeket tisztázni kell, s ezt követıen a szerzıdés-tervezet kiegészítése után nincs 
akadálya annak elfogadásának. 
 
Török István képviselı úr  elmondta, hogy az önkormányzatnak örülnie kellene, 
hogy van a városban 4 vállalkozó, akik saját tıkéjük bevonásával vállalják a 
városban egy mőfüves pályának a megvalósítását. A vállalkozók részérıl azt látja, 
hogy az a fı probléma, hogy ık vállalkozói szemmel gondolkodnak, nem pedig 
politikai szemmel. 
 
Szólláth Tibor képviselı úr  elmondta, hogy hosszú ideje folyik már a témáról a 
vita, pedig csak arról kellene szólni, hogy hogyan kell a szerzıdés-tervezetet 
kiegészíteni. A vita tárgya arról szól, hogy a rezsiköltség elszámolása beépül-e a 
szerzıdés-tervezetbe, vagy nem. A Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 
kiemelten támogatja az utánpótlás csapatait. Hangsúlyozta, hogy nincs egyetlenegy 
képviselı sem, aki meg akarja akadályozni ennek a beruházásnak a megvalósulását, 
egy dolog van, a szerzıdés-tervezetet a már említett dologgal ki kell egészíteni. 
Ismételten azt kérte, hogy a polgármester úr tegye fel a szerzıdés-tervezetet a város 
honlapjára, és a helyi televízió nézıi hagy lássák, hogy mirıl vitatkozott a képviselı-
testület elég hosszú idın keresztül. 
 
László Sándor képviselı úr  elmondta, hogy örömmel hallgatta a Szabóné Marth 
Éva képviselını által elmondottakat, miszerint nem akarják megakadályozni a 
mőfüves pálya kialakítását. Tájékoztatásul elmondta, hogy néhány hete Újfehértón 
adtak át egy ilyen mőfüves pályát, és talán célszerő lenne, ha Hajdúnánásnak is lenne 
egy ilyen pályája. Azt kell eldönteni, hogy a képviselı-testület többségi oldala tud-e 
olyan módosító javaslatokat tenni, amellyel az elıterjesztett tervezet elfogadható, 



illetve a vállalkozókat is meg kellene kérdezni, hogy a szerzıdés-tervezettel 
kapcsolatban van-e még valamilyen észrevételük. 
 
Oláh Miklós alpolgármester úr hozzászólásában hangsúlyozta, hogy komplexen 
kellene kezelni ezt a témát, illetve azt kérte a képviselı-testület tagjaitól, hogy 
gondolja át a dolgokat, és ha a pontos költségelszámoláshoz ragaszkodnak, akkor ne 
az borítsa már fel a létrejövendı szerzıdést, illetve a pálya megépítését. İ a 20 évet 
mindenképpen tudja támogatni. 
 
Kállai Sándor képviselı úr  azt javasolta, hogy a képviselı-testület kérdezze meg a 
vállalkozókat, hogy hajlandóak-e a szerzıdés módosításban partnerek lenne az 
önkormányzattal, vagy elzárkóznak a módosítástól. 
 
(A testületi ülésrıl Oláh Miklós alpolgármester úr eltávozott, így a képviselı-testület 
ezt követıen 12 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
Török István képviselı úr  ügyrendi javaslatként fogalmazta meg, hogy a 
polgármester úr függessze fel a napirend nyilvános ülésen történı tárgyalását, és a 
vita a továbbiakban zárt ülés keretében folytatódjon. 
 
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen arról kérte a testület tagjainak a 
szavazatát, hogy szavazás tartását tartja indokoltnak. 
 
A képviselı-testület a szavazás elrendelésére vonatkozó javaslatot 12 igen 
szavazattal (egyhangúlag) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta. 
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen arról a javaslatról kérte a testület 
tagjainak a szavazatát, miszerint a polgármester rendeljen el tárgyalási szünetet a 
megállapodás sikerének érdekében. 
 
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint a polgármester úr rendeljen el 
tárgyalási szünetet a megállapodás sikerének érdekében, 11 igen szavazattal és  
1 tartózkodással (Buczkó József) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta. 
 
A szünet után folytatódott a 35.) napirendi pont tárgyalása. 
 
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a felek között kialakult vita – ami 
másfél órát vett igénybe – 60.000,- Ft-ról szólt. A megállapodás körvonalainak 
lényege a következı: 
A szerzıdésben meghatározott feltételeken felül – amelyik hozzávetılegesen a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzatnak és intézményeinek 525.000,- Ft értékő 
igénybevételi lehetıséget biztosít a tervezett, induló áron felül – azt a javaslatot úgy 
tőnik elfogadták a vállalkozók, hogy évi 60.000,- Ft, havi 5-5.000,- Ft-os díjtétellel 
járuljanak hozzá a közüzemi díjak fizetéséhez.  
A képviselı-testület azt is javasolja, hogy a szerzıdés ilyen módon történı 
kiegészítésével az is kerüljön megfogalmazásra, hogy 2010. január 1-tıl ez a havi 
5.000,- Ft az éves infláció mértékével növekedve kerüljön megállapításra, illetve 
évente kerüljön felülvizsgálatra, ami a felek között újabb vitára adhat okot. 
 



Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy a polgármester úr megfelelı 
módon interpetálta az egyezséget, annyi változással, hogy az említett éves 
rezsiösszeg évente áttekintésre kerül, és amennyiben jelentıs emelkedés van a 
rezsiben, közös akarattal módosításra kerül. 
 
Dr. Éles András polgármester úr elmondta továbbá, hogy abban is megállapodás 
született, hogy a haszonbérlet ideje 20 év. Az is elhangzott, hogy esetleges vita 
esetén a felek az ingatlan fekvése szerint egyébként is illetékes Hajdúböszörményi 
Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 
Ezt követıen azt az ügyrendi javaslatot tette fel szavazásra, miszerint legyen a 
szerzıdés tartalmába belefogalmazva, hogy a felek az ingatlan fekvése szerint 
egyébként is illetékes Hajdúböszörmény Városi Bíróság illetékességét kötik ki, vita 
esetén. 
 
A képviselı-testület azt az ügyrendi javaslatot, mely szerint a szerzıdés tartalmába 
legyen belefogalmazva, hogy a felek – vita esetén – az ingatlan fekvése szerint 
egyébként is illetékes Hajdúböszörmény Városi Bíróság illetékességét kötik ki,  
11 igen szavazattal és 1 fı nem vett részt a szavazásban (Dr. Éles András) elfogadta 
(határozat a napirend végén). 
 
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen a módosító javaslat elfogadásáról 
kérte a testület tagjainak a szavazatát, miszerint a szerzıdésben megállapított 
ellentételezésen felül a haszonkölcsön kedvezményezettei havi 5.000 Ft-os 
rezsiköltség hozzájárulást fizetnek a pálya használatbavételétıl számítva, és ez a 
költség 2010. január 1-én felülvizsgálatra kerül. 
 
A képviselı-testület azt a módosító javaslatot, miszerint a szerzıdésben megállapított 
ellentételezésen felül a haszonkölcsön kedvezményezettei havi 5.000,- Ft-os 
rezsiköltség hozzájárulást fizetnek a pálya használatbavételétıl számítva, és ez a 
költség 2010. január 1-én felülvizsgálatra kerül, 11 igen szavazattal és 1 fı nem vett 
részt a szavazásban (Dr. Éles András) elfogadta (határozat a napirend végén). 
 
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen a szerzıdés-tervezet eddig nem 
szabályozott pontjainak elfogadásáról kérte a testület tagjainak a szavazatát. 
 
A képviselı-testület a szerzıdés-tervezet eddig nem szabályozott pontjait 11 igen 
szavazattal és 1 fı nem vett részt a szavazásban (Dr. Éles András) elfogadta 
(határozat a napirend végén). 
 
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen a megkötendı szerzıdés-tervezetrıl 
együttesen – figyelemmel a közbeesı szavazások eredményeire is – kérte a testület 
tagjainak a szavazatát. 
 
A képviselı-testület a Városi Sportpálya területén végrehajtandó beruházással 
kapcsolatos szerzıdés-tervezet bemutatására készült rendelet-tervezetet  
– figyelemmel a közbeesı szavazások eredményeivel elfogadott módosításokra és 
kiegészítésekre is – 11 igen szavazattal és 1 fı nem vett részt a szavazásban (Dr. Éles 
András) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 



 
404/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 333/2008.  
(X. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat értelmében a Városi Sportpálya 
területén végrehajtandó beruházással kapcsolatosan elkészült haszonkölcsön 
szerzıdés-tervezet megismerve úgy határoz, hogy a hajdúnánási 5384. hrsz-ú, 
4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 16. szám alatti sportpályán, a lelátó mögött az 
edzıpályáig tartó 35m x 65m-es terület használatára vonatkozóan a László 
Tibor (4080 Hajdúnánás, Tégláskert u. 4. szám), Puskás Henrik  
(4080 Hajdúnánás, Ady E. krt. 10. szám), T. Tóth Tibor (4080 Hajdúnánás, 
Bocskai u. 84. szám) és Varga Zsolt (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 14. III/6. 
szám) által benyújtott kérelem kapcsán 2008. december hó 1. napjától kezdıdı 
20 évi idıtartamra, a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi  
IV. törvény 583. § (1) bekezdése alapján - a mellékelt tartalommal - 
haszonkölcsön szerzıdést köt. 
 
A képviselı-testület elhatározza, hogy az elıterjesztett szerzıdés-tervezet az 
alábbiakkal egészüljön ki: 
 
- A szerzıdésben megállapított ellentételezésen felül a haszonkölcsön 

kedvezményezettei havi 5.000,- Ft rezsiköltség hozzájárulást fizetnek a pálya 
használatbavételétıl számítva 2009. december 31-ig, ezt követıen pedig 
felülvizsgálat után kerüljön a továbbiakban megállapításra. 

 
- A felek – vita esetén – az ingatlan fekvése szerint egyébként is illetékes 

Hajdúböszörményi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 
 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megismert haszonkölcsön szerzıdést 
László Tibor (4080 Hajdúnánás, Tégláskert u. 4. szám), Puskás Henrik  
(4080 Hajdúnánás, Ady E. krt. 10. szám), T. Tóth Tibor (4080 Hajdúnánás, 
Bocskai u. 84. szám) és Varga Zsolt (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 14. III/6. 
szám) kérelmezıkkel kösse meg. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. december 31. 

Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 

 
 

HARMINCHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
Hajdúnánási Termál SC (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 38. szám) kérelméhez 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
2 bizottság (ÜIB, 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 kérte a testület tagjainak a szavazatát az 
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület a Hajdúnánási Termál SC (4080 Hajdúnánás, Dorogi u.  
38. szám) kérelméhez készült elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal és 
1 fı nem vett részt a szavazásban (Dr. Éles András) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
405/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás 
Termál SC arra vonatkozó kérelmét, hogy az egyesület székhelyéül a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában lévı Somorjai László 
Sportcsarnok (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám) kerülhessen 
bejegyzésre, 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. §-a alapján támogatja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Termál SC (Hajdúnánás, 
Dorogi u. 38.) értesítésérıl, valamint a határozatból adódó szükséges 
intézkedések megtételérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs:    Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2008. november 30. 

 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 

HARMINCHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
„Hajdúnánás, Nyíregyházi utca útburkolat-felújítása” tárgyú beruházás 
forrásösszetételének ismételt módosítására 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
2 bizottság (PB, MSzVB) megtárgyalta, s mindkét pontját elfogadásra javasolják 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.) pontjainak elfogadása tárgyában. 
 



A képviselı-testület a „Hajdúnánás, Nyíregyházi utca útburkolat-felújítása” tárgyú 
beruházás forrásösszetételének ismételt módosítására készült elıterjesztés határozati 
javaslatának 1.) és 2.) pontjait 12 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
406/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 345/2008. (X. 16.) 

számú Képviselı-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi, továbbá a 
„Hajdúnánás, Nyíregyházi utca útburkolat-felújítása” tárgyú beruházással 
kapcsolatban meghozott a 167/2008. (V. 13.) számú Képviselı-testületi 
Határozatát a pénzügyi források tekintetében az alábbiak szerint módosítja: 

 
•••• Saját forrás: 7.954.129,- Ft 
•••• Támogatás: 7.871.254,- Ft  
Összesen:           15.825.383,- Ft 

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Hajdúnánás, 
Nyíregyházi utca útburkolat-felújítása” tárgyú beruházáshoz az Észak-Alföldi 
Fejlesztési Tanács által biztosított 9.409.200,- Ft összegő ÉA-TEUT 
támogatásból, a fejlesztés alacsonyabb költségő megvalósítása miatt igénybe 
nem vehetı 1.537.946,- Ft összegő támogatási részrıl  lemond. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések 
megtételérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. december 15. 

 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 

HARMINCNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
hajdúnánási 703/2. hrsz-ú, a 720/58. hrsz-ú és a 780/24. hrsz-ú ingatlanok 
rendezésével kapcsolatban 
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester  
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
2 bizottság (ÜIB, MSzVB) megtárgyalta, s mindkét bizottság a határozati javaslat 
mindkét pontját 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.) pontjainak elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület a hajdúnánási 703/2. hrsz-ú, a 720/58. hrsz-ú és a 780/24. hrsz-ú 
ingatlanok rendezésével kapcsolatban készült elıterjesztés határozati javaslatának  



1.) és 2.) pontjait 9 igen, 1 nem szavazattal (Dr. Éles András) és 2 képviselı nem vett 
részt a szavazásban (Kállai Sándor, Buczkó József) elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

407/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
1./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hajdúnánási 703/2. 

hrsz-ú, a 780/58. hrsz-ú és a 780/24. hrsz-ú ingatlanok rendezésével 
kapcsolatban úgy határoz, hogy elıszerzıdést köt Tímári Sándor Hajdúnánás, 
Polgári utca 92. szám alatti lakossal az alábbiak szerint: 

 

- Tímári Sándor, mint a 780/58. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az 
önkormányzatnak ajándékozza ezen ingatlan Somogyi Béla utcától induló, a 
780/25. - 780/32., a 780/42. és a 780/43. hrsz-ú ingatlanokkal hátsó 
szomszédos és a 777. hrsz-ú út szélesítéséhez szükséges részét 
(mindösszesen 7195 m2 terület), 

- Ennek ellentételezéseként az önkormányzat Tímári Sándornak ajándékozza 
a 703/2. hrsz-ú ingatlannak a 703/1. hrsz-ú ingatlan és a 704. hrsz-ú ingatlan 
közé esı területrészét (219 m2 terület) 

- Az önkormányzat vállalja továbbá, hogy a Településrendezési Tervét 
módosítja annak megfelelıen, hogy a 780/58. hrsz-ú ingatlan a tervbe vett út 
északi oldalán a rendezési terv módosítása révén beépíthetıvé válik, 
illetıleg a 703/2. hrsz-ú ingatlant a forgalomképtelen önkormányzati vagyon 
körébıl átminısíti. 

  
Felkéri a polgármestert, hogy a fenti tartalmú ajándékozási-elıszerzıdés 
megkötésérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs:        Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:    2008. december 31.   

 
2./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 

hajdúnánási 703/2. hrsz-ú, a 780/58. hrsz-ú és a 780/24. hrsz-ú ingatlanokat 
érintı, a tulajdon-átruházás alapját képezı ajándékozási szerzıdéseket a 
Településrendezési Terv elfogadását, és 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 
módosítását követıen köti meg Tímári Sándor Hajdúnánás, Polgári utca  
92. szám alatti lakossal. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a megjelölt ingatlanokat érintı ajándékozási 
szerzıdések megkötésérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs:    Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. április 30.    

 
Tóth Imre 



                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
HARMINCKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA : Elıterjesztés a 
383/2007. (X. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítására 
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester  
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
2 bizottság (ÜIB, MSzVB) 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. 
 
A képviselı-testület a 383/2007. (X. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat 
módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát 12 igen szavazattal 
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

408/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 383/2007.  
(X. 25.) számú Képviselı-testületi Határozatát módosítja azzal, hogy a 
HAJDÚ TRIBETON Építıipari, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2.) és a PALLÉR TRIÁSZ Kft.  
(4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2. sz.) tulajdonában lévı, a hajdúnánási, 
6501/2. hrsz-ú és a 6501/3. hrsz-ú ingatlanokon megvalósítani kívánt 
beruházás átütemezését 2009. december 31-ig történı megvalósítással 
elfogadja. 

 
A képviselı-testület 16348-2/2005. és a 16349-2/2005. számú adásvételi 
szerzıdések 7./ - 7./ és  10./ - 10./ pontjai tekintetében az önkormányzatot 
megilletı visszavásárlási jog bejegyzésének és a jelzálogjog bejegyzésének 
határidejét 2009. december 31-ig meghosszabbítja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a HAJDÚ TRIBETON Építıipari, Gyártó, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2.) és a 
PALLÉR TRIÁSZ Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2. sz.)  határozatban 
foglaltakról való értesítésérıl gondoskodjon és felhatalmazza a szerzıdés 
módosítások megkötésére. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. november 30. 

 
Tóth Imre 



                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
NEGYVENEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA : Elıterjesztés Molnár 
Jánosné Hajdúnánás, Gábor Á. u. 22. szám alatti lakos megkeresésével kapcsolatban 
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
3 bizottság (PB, ÜIB, MSzVB) megtárgyalta, s mindhárom bizottság javaslatot 
fogalmazott meg, aminek figyelembevételével javasolja elfogadásra a képviselı-
testületnek. 
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.) 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a PB, az ÜIB elnökei, valamint az MSzVB elnök-
helyettese ismertették a bizottságok javaslatait. 
 
Dr. Éles András polgármester úr azt javasolta, hogy az ingatlan megvásárlására 
vonatkozóan 3 millió Ft legyen a tárgyalási alap. 
 
Szólláth Tibor képviselı úr  elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság 
kompromisszumos megoldást javasol, ezért 3-4 millió Ft közötti javaslatot tette. 
 
Dr. Éles András polgármester úr azt javasolta, hogy az ingatlan az elkülönített 
számlán lévı lakásépítési alapból kerüljön megvásárlásra. 
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát az elhangzott javaslatok 
elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint a hajdúnánási 3547. hrsz-ú ingatlant 
- maximum 3 millió Ft értékben vásárolja meg, 9 igen, 1 nem szavazattal (Szólláth 

Tibor), 1 tartózkodással (Szabóné Marth Éva) és 1 képviselı nem vett részt a 
szavazásban (Török István) elfogadta (határozat a napirend végén), 

- 3-4 millió Ft közötti tárgyalási alap kerüljön meghatározásra, 2 igen (Szabóné 
Marth Éva, Szólláth Tibor), 2 nem szavazattal (Dr. Éles András, Balogh 
Zsigmond) és 8 tartózkodással nem fogadta el. 

 
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen az elıterjesztés határozati 
javaslatának – figyelemmel a közbeesı szavazások eredményeire is – elfogadásáról 
kérte a testület tagjainak a szavazatát. 
 
A képviselı-testület Molnár Jánosné Hajdúnánás, Gábor Á. u. 22. szám alatti lakos 
megkeresésével kapcsolatban készült elıterjesztés határozati javaslatát – 
figyelemmel a közbeesı szavazások eredményeire is – 12 igen szavazattal 
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
409/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve Molnár Jánosné 4080 Hajdúnánás, Gábor Á. u. 22. szám alatti  

lakosnak a kizárólagos tulajdonában lévı, Hajdúnánás, Széchenyi krt. 57. számú,  
3547. hrsz-ú ingatlannak az önkormányzat részére vonatkozó eladási ajánlatát - tekintettel az önkormányzat rendezési tervben 
megfogalmazott szándékára is - úgy határoz, hogy a felajánlott lehetıséggel élni kíván és a hajdúnánási 3547. hrsz-ú ingatlant 
maximum 3 millió Ft vételáron megvásárolja. 



 

 A képviselı-testület az ingatlan megvásárlásához szükséges összeget az önkormányzat 2008. évi költségvetésének tartaléka terhére 
biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy Molnár Jánosné 4080 Hajdúnánás, Gábor Á. u. 22. szám alatti lakosnak a határozatban foglaltakról való 
értesítésérıl és az ingatlan megvásárlására vonatkozó adás-vételi szerzıdés megkötésérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. december 31. 

 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 

NEGYVENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
273/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítására  
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. 
 
A képviselı-testület a 273/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat 
módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát 12 igen szavazattal 
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

410/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 273/2008.  
(IV. 30.) 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 határozza el bruttó 100.000,- Ft-os vételáron 
Dér Balázs 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 26. szám alatti lakos részére. 

 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés 
megkötésére. 



Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2008. december 15. 

 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 

(Ezt követıen a ma felvett 2 napirendi pont megtárgyalására került sor.) 
 
NEGYVENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, 
Kollégium kérelméhez 
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 a PB elnöke ismertette a bizottság javaslatát. 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatosan kérdések, hozzászólások nem hangzottak el. 
 
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az 
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában. 
 
A képvielı-testület a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és 
Általános Iskola, Kollégium kérelméhez készült elıterjesztés határozati javaslatát  
12 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

411/2008. (XI. 20.) 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. § (2) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével hozzájárul, hogy a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium (4080 Hajdúnánás, 
Bocskai u. 29. szám) az FHC-803 rendszámú Ford Transit-ot, a HEG-869 
rendszámú Skoda Felicia-t, az EIA-066 rendszámú Mazda E2000-et, az 
XPE-397 rendszámú egyedi gyártású utánfutót és az XRN-985 rendszámú 
gyári utánfutót értékesítsen azzal, hogy az értékesítésbıl befolyt összeget  
1 db használt, de fiatalabb (2-3 éves) 9 fıs kisbusz és 1 db használt, de 
fiatalabb (2-3 éves) kisteherautó beszerzésével összefüggıen, szabadon 
felhasználhatja. 



Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a Kırösi 
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, 
Kollégium (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) igazgatóját értesítse.  

 
Felelıs:   Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2008. december 14. 
 

Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 

 
 

NEGYVENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés az 
Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának és 
alapító okiratának módosítására 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester 
 
Dr. Éles András polgármester úr rövid tájékoztatást adott az elıterjesztésben 
foglaltakról. 
 
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzını a napirenddel kapcsolatban az alábbiakat 
fogalmazta meg: 
Az írásban kiadott anyaghoz képest még egy olyan módosító javaslat lenne, ami 
idıközben merült fel, nem a nyilvántartással kapcsolatban, hanem hogy ne kelljen 
még egyszer visszahozni decemberbe ezt a témát – esetleg a normatíva igénylése 
miatt –, egy áthidaló javaslata lenne arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati 
társulási megállapodásnak II. számú mellékletében vannak felsorolva az 
intézményeknek a tanulói létszám adatai. Ezeket a létszámadatokat frissíteni kell, és 
miután ez a megállapodásnak része, így gyakorlatilag ez minden esetben a 
megállapodás módosítását jelenti. Tekintettel arra, hogy nem sikerült minden 
intézménytıl a pontos létszámadatokat a mai testületi ülésig beszerezni, és változás 
történt a Kırösi és Csiha iskola vonatkozásában is, már a társulási megállapodás 
aláírása óta, ezért ez is, illetıleg a létszámadatok is pontosításra szorulnak.  
Azt szeretné kérni, hogy a képviselı-testület fogadja el ezt úgy, hogy a tényleges 
létszámadatok kerülnek bele és a határozat is ezt fogja tartalmazni, valamint a 
következı testületi ülésen, a Polgármesteri jelentés keretében a képviselı-testület a 
pontos adatokról tájékoztatást kap. 
 
(Az ülésrıl Boros Miklós képviselı úr kiment, így a képviselı-testület ezt követıen  
11 fıvel folytatta tovább a munkáját.) 
 
Szólláth Tibor képviselı úr  megkérdezte, hogy lehet-e már tudni a szakképzéses 
TISZK-es pályázatról. 
 
Dr. Éles András polgármester úr a kérdésre azt válaszolta, hogy már kétszer 
szorgalmazta Molnár Csaba államtitkár úrnál, hogy vizsgálja ki, hogy hol történt 
mulasztás és milyen mulasztás történt. Egyszer már visszaszóltak, hogy türelmet 
kérnek, mert sok a munkájuk.  
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát az elıterjesztés határozati 
javaslatának – figyelemmel a jegyzı által elmondottakra is – elfogadása tárgyában. 



 
A képviselı-testület az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás társulási 
megállapodásának és alapító okiratának módosítására készült elıterjesztés határozati 
javaslatát – figyelemmel a jegyzı által elmondottakra is – 11 igen szavazattal 
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

412/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelemmel a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra – úgy határoz, hogy az Észak-
Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
szám) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a 
melléklet szerint elfogadja. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított társulási 
megállapodást aláírja. 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2008. november 30. 
 

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az 
Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás (4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1. szám) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet 
szerint elfogadja. 

 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított alapító 
okiratot aláírja. 

 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 88/A. § (3) bekezdése alapján a változást az 
adatváltozástól, illetve az ezt tartalmazó okirat kiállításától számított tizenöt 
napon belül jelentse be a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális 
Igazgatóságánál. 
 
A képviselı-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a társulás Nemzeti 
Szakképzési és Felnıttképzési Intézeténél történı nyilvántartásba vételérıl 
gondoskodjon. 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2008. november 30. - az alapító okirat aláírására 
 2008. december 15. - az adatváltozás bejelentésére, a  

                                       nyilvántartásba vétel kezdeményezésére 
 

 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 



NEGYVENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:    Elıterjesztés a 
346/2008. (X. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítására 
Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
2 bizottság (ÜIB, MSzVB) megtárgyalta, s mindkét bizottság elfogadásra javasolja a 
képviselı-testületnek. 
 
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 346/2008. (X. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat 
módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal és  
2 képviselı nem vett részt a szavazásban (Szabóné Marth Éva, Tóth Imre) elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

413/2008. (XI. 20.) 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 12/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 
41. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát 
képezı, Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. szám alatti, 17 m2 alapterülető, 14. 
számú garázst pályázati eljárás keretében történı bérbeadás útján kívánja 
hasznosítani 5 éves határozott idıtartamra. A kiinduló licitárat az 57/2008. (II. 
14.) számú Képviselı-testületi Határozattal egyezıen a gépjármőtárolás 
céljára használt garázs bérleti díjként meghatározott 500,- Ft/ m2/hó + ÁFA 
összegben határozta 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 
Határid ı:  2008. december 15.  - a pályázat kiírására 
 2009. január 11.  - a szerzıdés megkötésére 
 

 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 

NEGYVENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:  Elıterjesztés a 
Hajdúnánás, Irányi u. 1. szám alatti 2. számú garázs bérleti szerzıdésének 
meghosszabbítására 

 Elıadó: Dr. Éles András polgármester  
 
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést  
2 bizottság (ÜIB, MSzVB) megtárgyalta, s mindegyik bizottság a bérleti szerzıdés  
3 évvel történı meghosszabbítását javasolja a képviselı-testületnek. 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el. 
 
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az 
elıterjesztés határozati javaslatának – figyelemmel a bizottság javaslatára is – 
elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület a Hajdúnánás, Irányi u. 1. szám alatti 2. számú garázs bérleti 
szerzıdésének meghosszabbítására készült elıterjesztés határozati javaslatát – 
figyelemmel arra a javaslatra, miszerint a bérleti szerzıdés 3 évvel kerüljön 
meghosszabbításra – 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
414/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Kállainé Tóth Éva 
Hajdúnánás, Irányi u. 1. II/23. szám alatti lakos részére az 5 éves 
határozott idıre, 2008. október 15-ig bérbe adott, Hajdúnánás, Irányi u.  
1. szám alatti, 2. számú, 17 m2-es, önkormányzati tulajdonú gépkocsitároló 
bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati 
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, 
többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 9. §  
(2) bekezdése és 40. §-a alapján - a szerzıdés lejártát követıen – 3 évvel, 
2011. október 15-ig meghosszabbítja.  
A képviselı-testület a gépjármőtárolás céljára használt garázs bérleti díját 
az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján  
320,- Ft/ m2/hó + ÁFA összegben állapítja meg. 

 



Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati 
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések 
megtételérıl. 

 
Felelıs:   Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2008. december 11. 
 

Tóth Imre 
                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 

 
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a mai testületi ülésre 
interpelláció beadása nem történt. Ezt követıen kérdések, felvetések, bejelentések 
elmondására adott lehetıséget a képviselı-testület tagjai részére. 
 
Kállai Sándor képviselı úr  elmondta, hogy a korábban tett felvetésével 
kapcsolatosan szeretne érdeklıdni, miszerint van-e fejlemény a Tégláskert utcában a 
tehergépjármővek forgalmának megtiltásával kapcsolatban. 
 
Dr. Éles András polgármester úr a felvetésre azt válaszolta, hogy a tábla beszerzés 
alatt van.  
 
Buczkó József képviselı úr  elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodája felé szeretne egy köszönetet tolmácsolni a 
Kiss Ernı utcában történt kiváló beruházásért, ami az árok fenékbélelését jelentette. 
A lakók szívesen közremőködtek a beruházás megvalósításában. Felvetette, hogy a 
Dobó István utcában régóta probléma a járda szintjének alacsonyabb volta, ezért 
megkérdezte, hogy nem lehet-e egy szikkasztó árkot húzni a felesleges csapadékvíz 
elvezetése céljából. 
 
Szabóné Marth Éva képviselını elmondta, hogy a képviselı-testület a mai ülésén 
38.) napirendként tárgyalta azt az ingatlanrendezési ügyet, ami az izzós lakások elıtt 
volt. Megköszönte mindazok segítségét, akik a megoldásban eljártak. 
 
Tóth Imre képviselı úr  elmondta, hogy már jelzéssel élt a mőszaki iroda 
irodavezetıje felé, miszerint a Wesselényi-Munkások u. sarkán egy csapadékvíz 
fıgyőjtınek a homlokbetonozása ki van törve. Köszönetét fejezte ki a Batthyányi 
utca árokrendezés megvalósításáért. 
Dombi György képviselı úr  köszönetét fejezte ki a Polgármesteri Hivatal 
Gondnoksági Csoportjának irányítása alatt dolgozó közhasznú munkásoknak, mivel 
sokat tettek a temetı elıtti erdı, illetve a Liget területének tisztításában. 
 
Szólláth Tibor képviselı úr  megköszönte a Kossuth utcán a járda, valamint a  
kisközökben az utak elkészítését. Jelezte, hogy a Damjanich utcában található 
hídgyőrők magasabbak, mint az árkoknak az alja, ezért az ott található pangó víz 
kellemetlen szagokat áraszt. A problémát meg kellene oldani. 
 



Dr. Éles András polgármester úr az utóbbi felvetéssel kapcsolatban elmondta, 
hogy burkolt medrő árokról van szó, ezért a probléma összetettebb. Megköszönte a 
közhasznú munkások munkáját dicsérı szavakat, és örül annak, hogy végre a 
közhasznú munkások is megkapják azt az erkölcsi elismerést, amit megérdemelnek. 
 
Dr. Kiss József képviselı úr az elmúlt testületi ülésre interpellációt nyújtott be, 
viszont annak megtárgyalására nem került sor, mert a képviselı úr az ülésrıl 
eltávozott. Az interpelláció megtárgyalására jelen ülésen sincs lehetıség, mert a 
képviselı úr nincs jelen a testületi ülésen, ezért azt kérte, hogy a képviselı-testület 
tagjai a következı ülésre hozzák magukkal az interpellációt és az arra adott 
polgármesteri választ. 
Ezt követıen részletes tájékoztatást adott a 2008. december 12-én tartandó Város 
napi ünnepség tervezett programjairól. 
 
A képviselı-testület ezt követıen – 17,30 órától – ismételten zárt ülés keretében 
folytatta a munkáját. A zárt ülésen megtárgyalt elıterjesztésekkel kapcsolatosan 
elhangzottakat és a hozott képviselı-testületi határozatokat a zárt ülésrıl készült 
külön jegyzıkönyv tartalmazza! 
 
A képviselı-testület a zárt ülés befejezése után – 17,40 órától – ismételten nyilvános 
ülés keretében folytatta tovább a munkáját. 
 
Dr. Éles András polgármester úr – visszatérve az ülés elején feltett kérdésére – 
javaslatot kért a 2008. december 12-én tartandó város napi ünnepségrıl készült 
jegyzıkönyv hitelesítıjére vonatkozóan. 
 
Szólláth Tibor képviselı úr  azt javasolta, hogy a város napi ünnepségrıl készült 
jegyzıkönyv hitelesítıje Dombi György képviselı úr legyen. 
 
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az 
elhangzott javaslat elfogadása tárgyában. 
 
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint a 2008. december 12-én tartandó 
város napi ünnepségrıl készült jegyzıkönyv hitelesítıje Dombi György képviselı 
legyen, 12 igen szavazattal (egyhangúlag) – külön határozat hozatala nélkül – 
elfogadta. 
 
 
Mivel több napirendi pont megtárgyalására nem került sor, dr. Éles András 
polgármester úr megköszönte a képviselı-testület tagjainak a mai munkáját, majd 
17,45 órakor bezárta a képviselı-testület ülését. 
 
 

 
Tóth Imre 

                                                                                                    jegyzıkönyv-hitelesítı 
 
 
 



kmft. 
 
 
 
 
 

            Dr. Éles András                                                    Szőcsné dr. Sebestyén 
Irén 
               Polgármester                                                                          jegyzı 
 
 
 
 

Tóth Imre 
jegyzıkönyv-hitelesítı 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


