Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
2008. december 18-án megtartott n y i l v á n o s ülésén hozott határozatok/rendeletek
Rendelet száma
25/2008. (XII. 22.)
26/2008. (XII. 22.)
27/2008. (XII. 22.)
28/2008. (XII. 22.)
Határozat száma
429/2008. (XII. 18.)
430/2008. (XII. 18.)
431/2008. (XII. 18.)

432/2008. (XII. 18.)
433/2008. (XII. 18.)
434/2008. (XII. 18.)
435/2008. (XII. 18.)
436/2008. (XII. 18.)
437/2008. (XII. 18.)
438/2008. (XII. 18.)
439/2008. (XII. 18.)

440/2008. (XII. 18.)
441/2008. (XII. 18.)
442/2008. (XII. 18.)
443/2008. (XII. 18.)

Rendelet tárgya
Kód
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásának B1
átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotása.
A távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló I2
Önkormányzati Rendelet módosítása.
Az építményadóról szóló Önkormányzati Rendelet módosítása.
E1
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi I5
közszolgáltatásról szóló Önkormányzati Rendelet módosítása.
Határozat tárgya
Kód
Dr. Kiss József lomtalanítás témában benyújtott interpállációjára adott A21
polgármesteri válasz elfogadása.
A 2009. évi munkaterv elfogadása. Felhívás a bizottság elnökeinek, hogy A19
készítsék el saját munkatervüket.
Az élelmezést nyújtó önkormányzati intézményeknél (Városi Bölcsıde, D7
Gyermek- és Közétkeztetési Kht., Szociális Gondozási Központ) az
intézményi térítési díj alapját képezı élelmezési nyersanyagköltségek
módosítása.
A Városi Egészségterv megvalósulásáról szóló tájékoztató tudomásul vétele. K1
Készüljön terv arra vonatkozóan, hogy a lakosság számára indokoltnak látszó
szőrı vizsgálatok hogyan oldhatóak meg.
A Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános C8
Iskola, Kollégium mőködésének tapasztalatairól szóló tájékoztató tudomásul
vétele.
A Hajdúnánási Óvoda mőködésének tapasztalatairól szóló tájékoztató C8
tudomásul vétele.
Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2007-2008. évi C8
munkájáról, az együttmőködés tapasztalatairól szóló tájékoztató tudomásul
vétele.
Kiss Attila országgyőlési képviselı felkérése arra vonatkozóan, hogy a Z1
Hajdúnánás Városi Önkormányzat által benyújtott pályázatnál mőködjön
közre (tekintély, lobbitevékenység) az eredményesség érdekében
A Helyi Televízióért Alapítvány 2008. évi munkájáról szóló tájékoztató C8
tudomásul vétele. A helyi televízió eddigi szervezeti struktúrájának
átalakítására vonatkozóan elıkészítı tárgyalások megkezdésének elhatározása.
A Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló, 2006. június E7
12-én aláírt Társulási Megállapodás módosításának és egységes szerkezetbe
foglalásának elfogadása.
A 2005. évi vállalkozásfejlesztési pályázaton nyertes pályázók támogatási A15
szerzıdésben vállalt kötelezettségük részteljesítésének elismerése. Az elismert
és ténylegesen átadott támogatási összeg különbözetének és annak
kamatainak meghatározottak szerinti visszafizettetésének az elhatározása.
A Református Általános Iskola „kiemelt helyi védelemre érdemes” épületének Z1
homlokzati javításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló
Képviselı-testületi Határozat módosítása.
Hozzájárulás a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. devizakölcsön D7
futamidejének 2010. év végére történı meghosszabbításához.
A hajdúnánási szeméttelep rekultivációs munkálatainak elvégzéséhez önerı Z1
biztosítása.
A Hajdúnánáson található Köves- és Fekete-halom rehabilitációjának I1
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444/2008. (XII. 18.)
445/2008. (XII. 18.)
446/2008. (XII. 18.)
447/2008. (XII. 18.)
448/2008. (XII. 18.)
449/2008. (XII. 18.)
450/2008. (XII. 18.)
451/2008. (XII. 18.)
452/2008. (XII. 18.)
453/2008. (XII. 18.)
454/2008. (XII. 18.)
455/2008. (XII. 18.)
456/2008. (XII. 18.)
457/2008. (XII. 18.)

elhatározása
Pályázat benyújtásának elhatározása a csıszkunyhók felújítására és a velük
kapcsolatos információs táblák kihelyezésével kapcsolatosan.
A pályázat benyújtásával a hajdúböszörményi Credit 2 Kft. megbízása.
Pályázat benyújtásának elhatározása a vízitúra fogadóállomással
kapcsolatosan.
Pályázat benyújtásának elhatározása a Móricz Pál Városi Könyvtár és
Helytörténeti Győjtemény részére a TÁMOP-3.2.4/08/01 kódszámú
pályázaton.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola tetıszerkezetének és
csatornahálózatának felújításához támogatás biztosítása.
A Fürdı u. 6. szám, valamint a Bocskai u. 18. szám alatt lévı épületek
elbontásának, majd a visszamaradó telkek fejlesztési célú tartalékként való
megtartásának az elhatározása.
Az önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanok értékesítésére kiírt pályázattal
kapcsolatosan annak elhatározása, hogy az ingatlanok értékesítésére
vonatkozóan a Hivatal készítsen ajánlati dokumentációt.
Az önkormányzati tulajdonban lévı Bocskai u. 12-14. szám alatti III. emeleti
302. és 303. számú irodahelyiségek bérbeadása az ING Biztosító Zrt részére.
A Hajdúnánás, Irányi u. 1. fszt/5. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás
bérlıkijelölési jogának átengedése a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kftnek.
A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. átalakulásának az
elhatározása.
Hajdúdorog Város Önkormányzata fizesse meg a pedagógiai szakszolgálati
feladatok ellátásából adódó tartozását.
A HAHUSZÓ Kht. a közösségi pszichiátriai ellátásra vonatkozó ellátási
szerzıdés közös megegyezéssel történı felbontásához való hozzájárulás.
A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – innovatív
intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. kódszámmal benyújtandó pályázat
kiegészítése.
A 405/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítása azzal,
hogy a Sport Club székhelyéül a Városi Sportcsarnok kerüljön
meghatározásra.
A 318/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítása azzal,
hogy a Tedej Szebb Jövıjéért Ifjúsági egyesület számára a meghatározott
rezsiköltségek megfizetése mellett kerül biztosításra az ingatlanrész.

A15
A15
A15
Z1
D7
D7
D7
D7
D7
E9
K1
A15
K5
D7
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Száma: 24/2008.

„TERKA”
JEGYZİKÖNYV

Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2008. december 18-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, Dr. Juhász Endre alpolgármesterek, Dombi György,
Buczkó József, Kállai Sándor, Dr. Kiss József, Szabóné Marth Éva, Tóth Imre,
Szólláth Tibor, Balogh Zsigmond, 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 képviselı-testületi ülésrıl távol maradt: Miltner Attila képviselı

A napirendi pontokhoz meghívottak részérıl jelen vannak:
- a 3.), a 18.) és 26. napirendi pontok Szoboszlai Zoltán, a Hajdúnánási Építı és
tárgyalásánál:
Szolgáltató Kft. ügyvezetı igazgatója
- a 7.) napirendi pont tárgyalásánál: Dr. Nagy Attila, a Polgármesteri Hivatal
revizora
- a 8.) napirendi pont tárgyalásánál: Baráthné Megellai Erzsébet, a Városi
Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet
intézményvezetıje
- a 7.), 16.) és 17. napirendi pontok Herter Gyula, a Hajdúnánási Gyermek- és
tárgyalásánál:
Közétkeztetési Kht. ügyvezetı igazgatója
- a 9.) napirendi pont tárgyalásánál: Gömöri József, a Kırösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép- Szakképzı és
Általános Iskola, Kollégium igazgatója
- a 10.) napirendi pont tárgyalásánál: Kovácsné Bata Éva, a Hajdúnánási Óvoda
intézményvezetıje
- a 12.) napirendi pont tárgyalásánál: Ozsváth Imre, a Hajdúnánási Helyi
Televízióért Alapítvány kuratóriumának
elnöke
- a 13.) napirendi pont tárgyalásánál: Erdeiné Fekete Erika, a Hajdúsági Többcélú
Kistérségi
Társulás
munkacsoportjának
vezetıje és
Dr. Kállai Krisztina, a Hajdúsági Többcélú
Kistérségi Társulás munkatársa
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A képviselı-testületi ülésen jelen volt még az önkormányzat 3 intézményvezetıje, a
helyi televízió 3 munkatársa, valamint 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
13 képviselı jelen van.
Ezt követıen javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban javasolt napirendi
pontokhoz további 7 napirendi pontot vegyen fel az alábbiak szerint:
-

„Elıterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló, a 29/2005. (VI. 27.), a 40/2005. (X. 20.), a 15/2006.
(IX. 25.) és a 35/2006. (XII. 22.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított
12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására
- Dr. Kiss József képviselı úr által, a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez kiírt
pályázatban való részvételre vonatkozóan benyújtott képviselıi önálló
indítványát együtt tárgyalni a 18.) napirenddel, a mód. 25 napirend után
- Elıterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálat további mőködéséhez
- Elıterjesztés a közösségi pszichiátriai ellátás szerzıdésének felbontására
- Elıterjesztés a kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – innovatív
intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. kódszámmal benyújtandó pályázat
módosítására
- Elıterjesztés a 318/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.)
pontjának módosítására
- Elıterjesztés a Hajdúnánás Termál SC kérelmére vonatkozó 405/2008. (XI. 20.)
számú Képviselı-testületi Határozat módosítására”
címmel.
Javasolta továbbá, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó elıterjesztést 5.) napirendként, a dr. Kiss József
önkormányzati képviselı képviselıi önálló indítványát a 18.) napirenddel együtt
tárgyalja meg a képviselı-testület. Javasolta még, hogy a módosítások után a 25.)
napirend után tárgyalja meg a képviselı-testület az általa javasolt további 5 napirendi
pont elıterjesztését.
A képviselı-testület tagjai részérıl a meghívóban közölt, illetve a polgármester úr
által javasoltakkal kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr 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 együtt – 13 igen szavazattal (egyhangúlag) – külön határozat hozatala
nélkül – elfogadta, amelyek az alábbiak szerint alakulnak:
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Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

2.)

Elıterjesztés a 2009. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

3.)

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

4.)

Elıterjesztés az építményadóról szóló 27/2007. (XII. 28.) Önkormányzati
Rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

5.)

Elıterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló, a 29/2005. (VI. 27.), a 40/2005. (X. 20.), a 15/2006.
(IX. 25.) és a 35/2006. (XII. 22.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított
12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

6.)

Javaslat a képviselı-testület 2009. évi munkatervének összeállításához
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

7.)

Elıterjesztés az élelmezést nyújtó önkormányzati intézményeknél az
intézményi térítési díj alapját képezı élelmezési nyersanyag költségek
felülvizsgálatára és módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

8.)

Tájékoztató a Városi Egészségterv megvalósulásáról
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

9.)

Tájékoztató a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és
Általános Iskola, Kollégium mőködésének tapasztalatairól
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

10.) Tájékoztató a Hajdúnánási Óvoda mőködésének tapasztalatairól
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
11.) Tájékoztató az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2007-2008. évi
munkájáról, az együttmőködés tapasztalatairól
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
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12.) Tájékoztató a Helyi Televízióért Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Bocskai u.
12-14. szám) 2008. évi munkájáról
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
13.) 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
14.) Elıterjesztés a 2005. évi vállalkozásfejlesztési pályázaton nyertes pályázók
támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségei teljesítésének elmaradásához
kapcsolódó elbírálási szempontok meghatározására
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester
15.) Elıterjesztés a Hajdúnánás, Köztársaság tér 11. szám alatti Református
Általános Iskola „kiemelt helyi védelemre érdemes” épületének homlokzati
javításához nyújtott önkormányzati támogatás mőszaki tartalmának
módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
16.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. Kft-vé való
átalakulásáról
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
17.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. devizakölcsön
törlesztés támogatására vonatkozó kérelméhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
18.) Elıterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
pályázata alapján a szeméttelep rekultivációjának finanszírozására vonatkozóan
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
19.) Elıterjesztés a természeti és történeti látnivalók közvetlen környezetének
rehabilitációjára, kunhalmok rendbetételére kiírt pályázatban való részvételre
Elıadó: Dombi György ÜIB elnök
20.) Dr. Kiss József képviselı úr által, a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez
kiírt pályázatban való részvételre vonatkozóan benyújtott képviselıi önálló
indítványa
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
21.) Elıterjesztés a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám) kérelméhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
22.) Elıterjesztés a Kárpátaljai Magyar Fıiskoláért Alapítvány kérelméhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
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23.) Elıterjesztés a Hajdúnánás, Fürdı u. 6. szám alatti ingatlan felülépítménye
lebontására vonatkozóan
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
24.) Elıterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok pályázati kiírására
vonatkozó 357/2008. (X. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
25.) Elıterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám alatti egyes
bérlemények bérleti szerzıdésének meghosszabbítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
26.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. ügyvezetı igazgatójának
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) kérelméhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
27.) Elıterjesztés a Pedagógiai Szakszolgálat további mőködéséhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
28.) Elıterjesztés a közösségi pszichiátriai ellátás szerzıdésének felbontására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
29.) Elıterjesztés a kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – innovatív
intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. kódszámmal benyújtandó pályázat
módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
30.) Elıterjesztés a 318/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.)
pontjának módosítására
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester
31.) Elıterjesztés a Hajdúnánás Termál SC kérelmére vonatkozó 405/2008. (XI. 20.)
számú Képviselı-testületi Határozat módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
32.) Elıterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások
szociális jelleggel történı bérbeadására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
33.) Elıterjesztés határozott idıtartamra, szociális jelleggel bérbe
önkormányzati lakások bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

adott

34.) Elıterjesztés határozott idıtartamra, nem szociális jelleggel bérbe adott
önkormányzati lakás bérleti szerzıdésének meghosszabbítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
35.) Különfélék
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36.) Interpellációk
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen javaslatot kért a jegyzıkönyv
hitelesítıjének személyére.
Szólláth Tibor képviselı úr azt javasolta, hogy a jegyzıkönyv hitelesítıje Tóth
Imre képviselı úr legyen.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát a
jegyzıkönyv hitelesítı személyére – Tóth Imre képviselı – tett javaslat elfogadása
tárgyában.
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint a jegyzıkönyv-hitelesítıje Tóth Imre
képviselı úr legyen, 11 igen szavazattal és 2 képviselı nem vett részt a szavazásban
(Tóth Imre, Dr. Éles András) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy van-e arra lehetıség, hogy
önkormányzati, vagy magán területen kerüljön elhelyezésre az az útjelzı tábla, amit
a Magyar Közút Kht. elutasított.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a KRESZ elıírásainak betartása
mellett elviekben nincs akadálya a fürdıt jelzı informatív tábla kihelyezésének.
Oláh Miklós alpolgármester úr elmondta, hogy megvizsgálva a körülményeket arra
a következtetésre jutottak, hogy az önkormányzat saját útjai mellett meg lehet oldani
a tábla kihelyezését, azonban az egy hosszabb útvezetéssel történhet.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát a Polgármesteri jelentés I, II. és III. fejezetének elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés
- I. fejezetét 12 igen és 1 nem szavazattal (Szólláth Tibor) – külön határozat
hozatala nélkül – elfogadta,
- II. fejezetét 13 igen szavazattal (egyhangúlag) – külön határozat hozatala nélkül –
elfogadta.
Dr. Éles András polgármester úr a Polgármesteri jelentés III. fejezetével
kapcsolatban elmondta, hogy a dr. Kiss József képviselı úr által lomtalanítás
tárgyában, a 2008. október 16-ai képviselı-testületi ülésre benyújtott interpellációra
adott válasz elfogadásáról most kell a képviselı úrnak és a képviselı-testületnek
szavaznia.
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Dr. Kiss József képviselı úr – mint az interpellációt benyújtó képviselı – elmondta,
hogy a benyújtott interpellációjára adott polgármesteri választ – annak reményében,
hogy a tevılegességnek eredménye lesz – elfogadja.
A képviselı-testület a dr. Kiss József képviselı úr által, lomtalanítás tárgyában,
2008. október 16-ai képviselı-testületi ülésre benyújtott interpellációjára adott
polgármesteri választ – az interpellációt benyújtó képviselıvel együtt – elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

429/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Kiss József
képviselı úr által, a 2008. október 16-ai testületi ülésre lomtalanítás
témában benyújtott interpellációját megismerte, és az arra adott
polgármesteri választ – az interpelláló képviselıvel együtt – elfogadja.
Az interpelláció megtárgyalására azért került sor a 2008. december 18-i
képviselı-testületi ülésen, mert az interpelláció beadása óta az interpelláló
képviselı nem volt jelen annak megtárgyalásakor.
Felelıs: Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 2009. évi
költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
6 bizottság (a Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: PB), az Ügyrendi és Igazgatási
Bizottság (a továbbiakban: ÜIB), a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
(a továbbiakban: MOISB), az Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban:
ESzB), a Mezıgazdasági, Szolgáltatási és Vállalkozási Bizottság (a továbbiakban:
MSzVB) és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság (a
továbbiakban: VKIB) megtárgyalta, s mindegyik bizottság elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztett rendelet-tervezet elfogadása tárgyában.
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A képviselı-testület a 2009. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
szóló önkormányzati rendelet megalkotására készült rendelet-tervezetet 13 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta
meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
25/2008. (XII. 22.)
Önkormányzati Rendelete
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. §-ában biztosított jogkörében az
alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és az általa fenntartott
valamennyi önkormányzati intézmény költségvetési gazdálkodására.
2. §
(1)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 2009. évi költségvetési rendelet megalkotásáig, az átmeneti idıszakban, a
Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények útján a gazdálkodás
folyamatosságát Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló,
többször módosított 3/2008. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet elıirányzatain belül,
arányosan biztosítsa.

(2)

Az átmeneti gazdálkodás során sem új bevételi forrás bevonására, sem új feladat
finanszírozására nem kerülhet sor.

(3)

Az átmeneti idıszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2009. évi költségvetés
részét képezi, beépül az éves költségvetésbe.
3. §

(1)

E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

(2)

E rendelet rendelkezéseit Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi
költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet hatályba lépéséig lehet alkalmazni.

Hajdúnánás, 2008. december 18.
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Felkéri a jegyzıt,
gondoskodjon.

hogy

az

önkormányzati

rendelet

kihirdetésérıl

Felelıs: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2008. december 22.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMADIK 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 elmondta, hogy a képviselı-testület a november
20-án megtartott ülésén úgy határozott, hogy nyilvánosságra hozza a rendelettervezetet és kikéri a szakvéleményt. Ez megtörtént, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság Észak-alföldi Regionális Felügyelısége kifejtette az álláspontját, mely
szerint nem emel kifogást a tervezett áremeléssel szemben. Tájékoztatásul elmondta,
hogy az elıterjesztést 6 bizottság (PB. ÜIB. MOISB, ESzB, MSzVB, VKIB)
megtárgyalta, 5 bizottság elfogásra javasolja a képviselı-testületnek, míg a PB
módosítást fogalmazott meg.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a PB elnöke ismertette a bizottság javaslatát.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a PB kérésének megfelelıen a
Kft. ügyvezetı igazgatója elkészítette egész évre vonatkozóan a költségek alakulását,
melyet a képviselı-testület tagjai megkaptak.
László Sándor képviselı úr elmondta, hogy célszerőnek tartotta volna a kiosztott
kimutatáshoz hozzátenni a 2007. október, november, december hónapokban
ténylegesen felmerült költségeket. Látható, hogy jelentıs szerkezeti gondok vannak a
távhıszolgáltatási ágazatban, hiszen a közvetlen bér és egyéb költségek
alacsonyabbak, mint az igazgatási költségek.
Szólláth Tibor képviselı úr hozzászólását az alábbiakra vonatkozóan fejtette ki:
- A korábbiakhoz képest most a képviselı-testület tagjai egy új táblázatot kaptak,
aminek alapján 2008. november 30-i állapot szerint mínusz 10 millió Ft
eredménye van már a távhıszolgáltatási ágazatnak.
- Felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat felelısséggel tartozik a Kft.
irányába.
- Egyetért László Sándor képviselı úrral, miszerint jelentıs strukturális problémák
vannak a távfőtés területén. Helytelen, hogy az önkormányzat a Kft-tıl az
amortizációs költséget folyamatosan elvonja, ezáltal semmiféle fejlesztés nem
történik.
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-

Arra is felhívta a figyelmet, hogy összességében nyilvánvalóan addig, amíg a
lakásoknak a rekonstrukciója nem fog megvalósulni, addig azt finanszírozza az
önkormányzat, hogy a távfőtött lakásokban lakók úgy szabályozzák a
hımérsékletet, hogy egy részük a túlfőtöttség miatt kinyitja az ablakot, a másik
részük pedig fázik. A PB ülésen az is elhangzott, hogy a lakóknak egy jelentıs
része nagyobb főtıtestet szereltetett be a lakásába, ezért a lakótömbök hı
elosztása nem egyenletesen történik.

Tóth Imre képviselı úr elmondta, hogy az ESzB ülésen feltette a Kft. ügyvezetı
igazgatójának azt a kérdést, hogy megoldható-e az, hogy a távfőtéssel ellátott
lakásokban a lakók a ténylegesen felhasznált hımennyiség után fizessenek. A
kérdésre az igazgató úr azt válaszolta, hogy arra a mőszaki, technológia feltételek
meglennének, csak mindenképpen a lakóközösségeknek az együttmőködése
szükséges ahhoz, hogy megvalósulhasson. Javaslata a lakóközösségek felé az, hogy
mindenképpen abba az irányba gondolkodjanak, hogy amennyiben megoldható a
lakásonkénti mérıórák felszerelése, akkor szorgalmazzák és gyızzék meg azokat a
lakótársaikat, akik esetleg ebben a dologban nem partnerek.
Oláh Miklós alpolgármester úr elmondta, hogy a hıközpontnak a kapacitása
nagyobb, mint ami most kihasználásra kerül, és ebbıl is adódhatnak olyan
problémák, hogy a fajlagos költségek kevesebb fogyasztóra oszlanak meg. Egyetért
azzal, hogy lakások nyílászáróinak cseréjével és az épület külsı homlokzatának
szigetelésével megtakarítás érhetı el. Azt a mértéktartó emelést támogatja, amit a
Kft. ügyvezetı igazgatója elıterjesztett.
Dr. Kiss József képviselı úr az alábbi témákat érintıen fogalmazta meg
észrevételét, javaslatát:
- Van egy örökölt mőszaki háttere ennek a távfőtésnek, ami bizonyos hatékonysági
gondokat vet fel. Ösztönözni kell azokat a tevékenységeket és gondolatokat,
amelyekkel az energiatakarékosságot tovább lehet fokozni.
- A távhıdíj emelésnél figyelembe kell venni azt, hogy október, november,
december hónapokban 30 %-os gázáremelés történt a szeptember hónaphoz
viszonyítottan.
- A HÉPSZOLG Kft. Felügyelı Bizottsága részérıl azt ígérte, hogy az ágazat
bizonyos munkaszerkezeti problémáit meg fogják vizsgálni, és elemezve a
tanúságokat a képviselı-testület elé tárják
Török István képviselı úr elmondta, hogy úgy érzi, egyszerőbb lett volna, ha a
távfőtésbe bekapcsolt lakásokban élık részére egyenletesen növekedett volna a
távhıdíj mértéke. A kialakult energia áremelésekkel kapcsolatban azt tartja
célszerőnek, ha mindig az adott pillanatban, amikor az áremelés bekövetkezik,
hozza meg a képviselı-testület a döntését.
Szólláth Tibor képviselı úr elmondta, hogy elkésett döntésnek tartja a mai ülésre
elıterjesztett távhıszolgáltatás díjának emelését, mivel szeptember-október
hónapban már hallható volt, hogy országos szinten gázáremelés fog megtörténni.
Felhívta a képviselı-testület figyelmét Hajdúböszörmény példájára, miszerint a
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panelprogram keretében teljes komplex lakótömb egységeket alakítanak át az
energiatakarékosság jegyében.
Tóth Imre képviselı úr tájékoztatást adott a „védett fogyasztókkal” kapcsolatban,
mely szerint abban az esetben, ha valaki nem fizeti a közüzemi költségeket és
szociálisan olyan helyzete van, hogy megállapíthatóan képtelen annak megfizetésére,
nem kötelezhetı a díjak megfizetésére.
László Sándor képviselı úr az alábbi témakörökkel kapcsolatosan fejtette ki
észrevételét, javaslatát:
- Azt kérte a HÉPSZOLG Kft. Felügyelı Bizottságától, hogy a kiosztott
táblázatnak, különösen a 2008. december 1-i lezárását követıen tételesen
vizsgálja meg annak tényszerőségét és a 2009. májusi Kft. taggyőlésen errıl a
képviselı-testület tagjai mindenképpen kapjanak tájékoztatást.
- A HÉPSZOLG Kft. 2006. évi gazdálkodásának eredménye lényegesen több mint
20 millió Ft volt.
- Felhívta a Kft. ügyvezetésének figyelmét, hogy célszerő lenne a főtési szezon
megkezdése elıtt áttekinteni, hogy mi várható, talán akkor reálisabb lenne ennek
az ágazatnak a gazdálkodása.
- A maga részérıl az 5 %-os távhıdíjemelést el tudja fogadni.
Szabóné Marth Éva képviselını megköszönte az ügyvezetı igazgató úrnak a
pótlólagosan benyújtott kimutatását, mert nagyon fontosnak tartja, hogy azok az
adatok, amelyek a táblázatban szerepelnek, megszülessenek, és amelyek nem csak a
képviselı-testület elé, hanem a város lakossága elé is tehetıek.
Dr. Éles András polgármester úr észrevételként fogalmazta meg, hogy egy
képviselınek a döntését mindig megmagyarázni, az mindig gyanús. A korábbi
idıben az volt az alapállás, hogy a különbözı szolgáltatások díjait a lehetı
legalacsonyabban kell megállapítani azért, hogy ne az államnak kerüljön
megfizetésre a nyereségadó, hanem az lehetıleg a lakosság zsebében maradjon. Most
egy új szemlélet van. Minél nyereségérdekeltebbé kell tenni a Kft-t és fizetni az
államnak vissza a pénzt. Ki fogja győjtetni, hogy a jobboldali képviselıcsoport tagjai
hányszor szavazták meg a díjemeléseket.
Török István képviselı úr elmondta, hogy minden képviselı, aki hozzászól a
témához, megindokolja, hogy milyen döntést miért hoz, illetve miért szavaz igen-nel
vagy nem-mel. Egyetért azzal, hogy ha az önkormányzat támogatást kíván nyújtani,
akkor azt ne egy kiragadott réteg részére tegye – jelen esetben a távhıszolgáltatást
igénybe vevıket érinti –, hanem a város egész lakosságára kiterjedıen.
Szólláth Tibor képviselı úr személyes érintettség okán hangsúlyozta, hogy a
jobboldali képviselıcsoport tagjai azt javasolják, hogy ne legyen nyeresége a Kftnek, hanem fejlesztési lehetısége legyen.
Dr. Éles András polgármester úr személyes érintettség okán megjegyezte, hogy ha
a jobboldali képviselıcsoport tagjai nem érzik azt a felelısséget, ami a többségbıl
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adódó felelısség, akkor nem Magyarországon élnek és nem ismerik az
önkormányzás lényegét.
Dr. Kiss József képviselı úr azt kérte a képviselı-testület tagjaitól és a
polgármester úrtól is, hogy próbáljanak a tárgy- és tényszerőségnél maradni, és
felesleges indulatokat ne korbácsoljanak. Azt tanácsolta a polgármester úrnak, hogy
a szavazatok kigyőjtése érdekében kifejtett idıt és energiát másra kellene fordítani.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy ı úgy érzi, hogy a jelenlegi
döntésnek a szükségességét senki nem vitatja, ugyanakkor egymás minısítése, illetve
egy nem túl esztétikus vita zajlik. Megjegyezte, hogy a képviselı-testület térjen
vissza a témához és döntsön az elıterjesztésrıl. A 10 millió Ft veszteség az egész
hıszolgáltatást igénybe vevıkrıl szól, nem pedig csak a lakosság részére nyújtott
szolgáltatásról.
Szabóné Marth Éva képviselını hozzászólásában
korszerősítésének szükségességét hangsúlyozta.

a

távhırendszer

Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát az elıterjesztett rendelet-tervezet elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról
szóló, többször módosított 17/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására
készült rendelet-tervezetet 12 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Oláh Miklós)
elfogadta és az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
26/2008. (XII. 22.)
Önkormányzati Rendelete
a távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló, többször
módosított 17/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az árak megállapításáról szóló
1990. évi LXXXVII. törvény mellékletében, valamint a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A távhıszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról szóló, többször
módosított 17/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.
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2. §
E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2008. december 18.
Melléklet
a 26/2008. (XII. 22.)
Önkormányzati Rendelethez

MEGNEVEZÉS

MÉRTÉKEGYSÉG

DÍJAK

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

Ft/KW /év
Ft/lm3 /év
Ft/GJ
Ft/GJ

7.731,60
40,20
3.823
3.823

KÖZÖS HELYISÉG
Alapdíj
Főtés hıdíj 60 %

Ft/KW /év
Ft/GJ

7.731,60
3.823

EGYÉB FOGYASZTÓK
Alapdíj
- főtés
- melegvíz
Melegvíz hıdíj
Főtés hıdíj

Ft/KW/év
Ft/lm3 /év
Ft/GJ
Ft/GJ

7.731,60
40,20
3.823
3.823

GARÁZS
Alapdíj
Főtés hıdíj 50 %

Ft/KW /év
Ft/GJ

7.731,60
3.823

Fenti díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Hajdúnánás, 2008. december 18.

Felkéri a jegyzıt,
gondoskodjon.

hogy

az

önkormányzati

Felelıs: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2008. december 22.

rendelet

kihirdetésérıl
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Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
építményadóról szóló 27/2007. (XII. 28.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester

az

Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
6 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta, s mindegyik
bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek. Hangsúlyozta, hogy az ülés
megkezdése elıtt kiosztott anyagok között található az építményadóról szóló
önkormányzati rendelet új módosításának szövege.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor képviselı úr megkérdezte, hogy milyen nagyságrendő adóbevétel
növekedést fog jelenteni a tervezetben szereplı kedvezményeknek a megvonása.
Dr. Éles András polgármester úr a kérdésre azt válaszolta, hogy elızetes
számítások szerint 6-7 millió Ft plusz bevételt jelent a kiosztott rendelet-tervezet
elfogadása.
Szólláth Tibor képviselı úr azt javasolta, hogy amennyiben 6-7 millió Ft plusz
bevétel növekedés várható a tervezet elfogadásával, a képviselı-testület
gondolkodjon el azon, hogy ennyi összeggel kerüljön csökkentésre a várható
építményadó bevétel.
(Az ülésre Boros Miklós képviselı úr megérkezett, így a képviselı-testület ezt
követıen 14 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Török István képviselı úr hozzászólásában hangsúlyozta, hogy megfontolásra
javasolja az építményadó további fenntartását. Keresni kell egy olyan adónemet, ami
a vállalkozók közötti aránytalanságot megszünteti.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy az elhangzott két javaslat
egyikével sem ért egyet. Az egyik törvényi elıírásból adódó módosítás, amivel
szemben az önkormányzat nem mehet. A másik: minden adócsökkentésre hajlandó
az önkormányzat 2009. évi költségvetésének elfogadása után.
Török István képviselı úr személyes érintettség okán hangsúlyozta, hogy azzal
tisztában van, hogy a törvény szerint ki kell egészíteni az önkormányzat rendeletét,
viszont az építményadó, illetve egyéb adónemek mértékét az önkormányzat
határozza meg.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát az ülés megkezdése elıtt kiosztott rendelet-tervezet elfogadása tárgyában.
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A képviselı-testület az építményadóról szóló 27/2007. (XII. 28.) Önkormányzati
Rendelet módosítására készült és a testületi ülés megkezdése elıtt kiosztott rendelet
tervezetet 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Török István) és 1 képviselı nem
vett részt a szavazásban (Boros Miklós) elfogadta és az alábbi önkormányzati
rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
27/2008. (XII. 22.)
Önkormányzati Rendelete
az építményadóról szóló 27/2007. (XII. 28.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján
a következı önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
Az építményadóról szóló 27/2007. (XII. 28.) Önkormányzati Rendelet 1. §
(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, valamint a (4)-(5) bekezdések
hatályukat vesztik:
„ (2) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak
rendeltetésétıl, illetıleg hasznosításától függetlenül, a (3) bekezdésben
foglaltak együttes alkalmazásával.”
2. §
E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.
Hajdúnánás, 2008. december 18.

Felkéri a jegyzıt,
gondoskodjon.

hogy

az

önkormányzati

rendelet

kihirdetésérıl

Felelıs: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2008. december 22.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, a 29/2005.
(VI. 27.), a 40/2005. (X. 20.), a 15/2006. (IX. 25.) és a 35/2006. (XII. 22.)
Önkormányzati Rendeletekkel módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati
Rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
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 települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló, a 29/2005. (VI. 27.), a 40/2005. (X. 20.), a 15/2006.
(IX. 25.) és a 35/2006. (XII. 22.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított 12/2005.
(III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására készült rendelet tervezetet 14 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta
meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
28/2008. (XII. 22.)
Önkormányzati Rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló, a 29/2005. (VI. 27.), a 40/2005. (X. 20.), a 15/2006.
(IV. 25.) és a 35/2006. (XII. 22.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított
12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ban kapott
felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló, a 29/2005. (VI. 27.), a 40/2005. (X. 20.), a 15/2006.
(IV. 25.) és a 35/2006. (XII. 22.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított 12/2005.
(III. 15.) Önkormányzati Rendelet 2. és 3. számú mellékleteinek helyébe e rendelet
mellékletei lépnek.
2. §
E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2008. december 18.
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2. számú melléklet

a 28/2008. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelethez
A közszolgáltatás díjai
1.
A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vételére köteles
ingatlan tulajdonosnak települési hulladékkezelési közszolgálati díját Hajdúnánás
város önkormányzata fizeti. A közszolgáltatást igénybe vevı ingatlan tulajdonosok
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat fizetnek.
A felek a közszolgáltatási szerzıdésben rögzítik, hogy a Hajdúnánás Város
Önkormányzata által fizetendı - 2009. január 1-jétıl 2009. december 31-ig háztartási szilárd hulladék heti egyszeri ürítési díja, és egyben elszállítási- és kezelési
közszolgáltatási díjának legmagasabb ára: 236,- Ft (1.017,- Ft/hó/lakás).

A feltüntetett díj nettó érték.
2.
Hulladékszállítás és ártalmatlanítás havi díja a jogi személyek, illetve a jogi
személyiséggel nem rendelkezı egyéb szervezetek székhelye, telephelye után:

1 db 120 literes hulladékgyőjtı edény heti egyszeri ürítése

1.860,- Ft/hó

1 db 240 literes hulladékgyőjtı edény heti egyszeri ürítése

3.720,- Ft/hó

1 db 1.100 literes hulladékgyőjtı konténer heti egyszer ürítése
1 db 5.000 literes hulladékgyőjtı konténer ürítése

13.800,- Ft/hó

13.100,- Ft/alkalom

A feltüntetett díjak nettó értékek.

Hajdúnánás, 2008. december 18.
3. számú melléklet
a 28/2008. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelethez

A hulladékkezelı hajdúböszörményi telephelyére külsı beszállítók elhelyezési
díjai
Kommunális hulladék
Építési törmelék

9.000,- Ft/tonna
900,- Ft/tonna
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Szennyezett törmelék

3.100,- Ft/tonna

Gumiabroncs

6.500,- Ft/tonna

Gumiabroncs (120 cm alatt)

díjmentes

Tiszta föld

díjmentes

Elektronikai hulladék

díjmentes

Zöldhulladék

díjmentes

Papírhulladék, hasznosítható mőanyag átvétele

piaci áron

A feltüntetett díjak nettó értékek.
Hajdúnánás, 2008. december 18.

Felkéri a jegyzıt,
gondoskodjon.

hogy

az

önkormányzati

rendelet

kihirdetésérıl

Felelıs: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2008. december 22.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
(A testületi ülésre Kırösiné Bódi Judit képviselını megérkezett, így a képviselıtestület ezt követıen 15 fıvel folytatta tovább a munkáját.)

HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Javaslat a képviselı-testület
2009. évi munkatervének összeállításához
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
6 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta, 4 bizottság
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek, 1 bizottság módosítással, 1 bizottság
pedig kiegészítésekkel javasolja elfogadásra.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a VKIB elnöke ismertette a bizottság javaslatait,
majd az ESzB elnöke pedig a bizottság javaslatát ismertette.
Dr. Éles András polgármester úr az elhangzott javaslatokkal kapcsolatban az
alábbiakat fogalmazta meg:
- Támogatja az ESzB azon javaslatát, miszerint a szociális szolgáltatási koncepció
felülvizsgálatára ne februárban, hanem május hónapban kerüljön sor.
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-

-

-

Nem látja indokát annak, hogy a város fıterén 1944. ıszén elföldelt szovjet
katonák végsı nyughelyének rendezésérıl elıterjesztés készüljön. Ha a
képviselı-testület úgy dönt, hogy napirendjére tőzi, akkor annak az idıpontja ne
február hónapban történjen meg, hanem március hónapban.
Nincs különösebb akadálya annak, hogy Hódos Imre olimpiai bajnok,
Hajdúnánás szülötte halálának 20. évfordulója alkalmából egy emléktábla
kerüljön elhelyezésre.
A város közrend-, közbiztonsági helyzetérıl szóló tájékoztató elıterjesztése
április hónapban tervezve van, ezért nem látja indokát, hogy november hónapban
a témában ismét tájékoztató kerüljön megtárgyalásra.

A képviselı-testület tagjai részérıl a 2009. évi munkaterv-tervezetéhez újabb
javaslat, észrevétel nem hangzott el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elhangzott módosítások, javaslatok elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a 2009. évi munkaterv-tervezettel kapcsolatosan azt a javaslatot,
miszerint
a februári testületi ülésre tervezett „Elıterjesztés a szociális szolgáltatási
koncepció felülvizsgálatához” címő elıterjesztés – az ESzB javaslata szerint –
május hónapban kerüljön megtárgyalásra, 15 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta (határozat a napirend végén),
a februári testületi ülésre tervezett „Elıterjesztés a város fıterén 1944 ıszén
elföldelt szovjet katonák végsı nyughelyének rendezésére (Exhumálás után a
köztemetıben történı elhantolás, hiteles kegyeleti jellel)” címő elıterjesztés
megtárgyalására március hónapban kerüljön sor, 7 igen, 3 nem szavazattal (Dr.
Éles András, Kırösiné Bódi Judit, Boros Miklós), 3 tartózkodással (Balogh
Zsigmond, László Sándor, Tóth Imre) és 2 képviselı nem vett részt a
szavazásban (Szólláth Tibor, Dombi György) nem fogadta el,
az „Elıterjesztés a város fıterén 1944 ıszén elföldelt szovjet katonák végsı
nyughelyének rendezésére (Exhumálás után a köztemetıben történı elhantolás,
hiteles kegyeleti jellel)” címő napirend a tervezet szerint február hónapban
kerüljön megtárgyalásra, 8 igen, 5 nem szavazattal (Dr. Éles András, Kırösiné
Bódi Judit, Oláh Miklós, Boros Miklós, Balogh Zsigmond) és 2 tartózkodással
(László Sándor, Török István) elfogadta (határozat a napirend végén),
februárban kerüljön megtárgyalásra az „Elıterjesztés Hódos Imre olimpiai
bajnok, városunk szülötte halálának 20. évfordulója alkalmából rendezendı,
emléktábla kihelyezésével egybekötött megemlékezésrıl” címő elıterjesztés,
11 igen szavazattal, 2 tartózkodással (Dr. Éles András, Boros Miklós) és
2 képviselı nem vett részt a szavazásban (Török István, Buczkó József)
elfogadta (határozat a napirend végén),
a város közrend-, közbiztonsági helyzetérıl szóló tájékoztató elıterjesztése
április hónapban és november hónapban is kerüljön megtárgyalásra, 5 igen
(Török István, Dr. Kiss József, Kállai Sándor, Buczkó József, Szabóné Marth
Éva), 2 nem szavazattal (Dr. Éles András, Oláh Miklós), 6 tartózkodással és
2 képviselı nem vett részt a szavazásban (Dr. Juhász Endre, Szólláth Tibor)
nem fogadta el.
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Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen a határozati javaslat 1.) pontjáról –
figyelemmel a közbeesı szavazások eredményeire is – , majd a 2.) pontjáról kérte a
testület tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület a 2009. évi munkatervének összeállításához készült javaslat
határozati javaslatának
- 1.) pontját – figyelembe véve a közbeesı szavazások eredményét is – 12 igen,
2 nem szavazattal (Dr. Éles András, Kırösiné Bódi Judit) és 1 tartózkodással
(Oláh Miklós) elfogadta (határozat a napirend végén),
- 2.) pontját 13 igen szavazattal és 2 képviselı nem vett részt a szavazásban
(Dr. Juhász Endre, Oláh Miklós) elfogadta (határozat a napirend végén).
A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület az alábbi
határozatot hozta:

430/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. évi
munkatervét – a melléklet szerint – elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervrıl a napirendek
elıadóit, a napirenddel érintett szervek vezetıit értesítse, továbbá
gondoskodjon az elıterjesztések idıbeni elkészítésérıl.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. december 31. (értesítések megküldése)
és folyamatos 2009. december 31.
2.) A képviselı-testület felhívja a bizottságok elnökeit, hogy – figyelemmel
a képviselı-testület 2009. évi munkatervében foglaltakra – készítsék el
saját munkatervüket, melynek összeállításánál vegyék figyelembe a
képviselı-testület munkatervébe fel nem vett, de bizottsági tárgyalást
igénylı javaslatokat is.
Felelıs: bizottsági elnökök
Határidı: 2009. január 31.

1125

Melléklet
a 430/2008. (XII. 18.) számú Képviselıtestületi Határozathoz
2009. január 22 . (csütörtök) de. 08,00 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester

2.)

Elıterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati
rendelet-tervezet megtárgyalására
Dr. Éles András polgármester
Elıadó:
Véleményezi: minden bizottság

3.)

Tájékoztató a Hospit Egészségügyi, Szolgáltató Kkt. 2008. évi mőködésérıl
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester (a Kkt. ügyvezetıjének tájékoztatója
alapján)
Véleményezi: minden bizottság

4.)

Különfélék

5.)

Interpellációk

2009. február 12. (csütörtök) de. 08,00 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester

2.)

Elıterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

3.)

Elıterjesztés a 2008. évi pénzügyi elıirányzat módosításokra és ezek alapján
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló, többször
módosított 3/2008. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Dr. Éles András polgármester
Elıadó:
Véleményezi: minden bizottság

4.)

Javaslat a versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplı tanulók jutalmazására
vonatkozóan
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

5.)

Elıterjesztés a város fıterén 1944 ıszén elföldelt szovjet katonák végsı nyughelyének
rendezésére
(Exhumálás után a köztemetıben történı elhantolás, hiteles kegyeleti jellel)
Dr. Éles András polgármester
Elıadó:
Véleményezi: minden bizottság
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7.)

Elıterjesztés Hódos Imre olimpiai bajnok, városunk szülötte halálának 20. évfordulója
alkalmából rendezendı, emléktábla kihelyezésével egybekötött megemlékezésrıl
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság
Különfélék

8.)

Interpellációk

6.)

2009. március 19. (csütörtök) de. 08,00 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester

2.)

Elıterjesztés az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

3.)

Tájékoztató a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. 2009. évre vonatkozó üzleti
tervének bemutatásáról
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

4.)

Tájékoztató a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2009. évre
vonatkozó üzleti tervének bemutatásáról
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

5.)

Elıterjesztés a 2009. évi költségvetésben települési infrastruktúrafejlesztési,
fenntartási szakfeladatokra jóváhagyott elıirányzatok felhasználására
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
Mezıgazdasági, Szolgáltatási és Vállalkozási Bizottság

6.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás Város Közmővelıdési Koncepciójának felülvizsgálatára
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

7.)

Tájékoztató a Népegészségügyi Program keretében szervezett szőrıvizsgálatokról,
2002-2008 között
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester (a kistérségi tisztifıorvos tájékoztatója
alapján)
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

8.)

Beszámoló a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi;
Ügyrendi és Igazgatási; valamint Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságainak 2008. évi munkájáról
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

1127
9.)
10.)

Különfélék
Interpellációk

2009. április 23. (csütörtök) de. 08,00 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester

2.)

Beszámoló a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Dr. Éles András polgármester
Elıadó:
Véleményezi: minden bizottság

3.)

Elıterjesztés a költségvetési intézmények 2008. évi
ellenırzésének tapasztalatairól
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság,
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

4.)

Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

5.)

Tájékoztató a város közrend-, közbiztonsági helyzetérıl
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester (a Városi Rendırkapitányság vezetıjének
tájékoztatója alapján)
Véleményezi: minden bizottság

6.)

Beszámoló a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. Hajdúnánáson végzett
hulladékkezelési tevékenységével és a hozzá kapcsolódó kommunális adózással
kapcsolatban
Dr. Éles András polgármester
Elıadó:
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
Mezıgazdasági, Szolgáltatási és Vállalkozási Bizottság

7.)

Tájékoztató a fertızı megbetegedések alakulásáról 2003-2008. között
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester (a kistérségi tisztifıorvos tájékoztatója
alapján)
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

8.)

Tájékoztató az ÁNTSZ Hajdúböszörményi, Polgári Kistérségi Intézetének és a
hajdúnánási háziorvosok Influenza Pandémiás tervérıl
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester (a kistérségi tisztifıorvos tájékoztatója
alapján)
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

9.)

Különfélék

pénzügyi-gazdasági
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10.)

Interpellációk

2009. május 21. (csütörtök) de. 08,00 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester

2.)

Beszámoló a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. 2008. évi gazdálkodásáról, és a
Kft. 2008. évi mérlegének jóváhagyása
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester (a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft.
ügyvezetı igazgatójának elıterjesztése alapján)
Véleményezi: minden bizottság

3.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. mérlegének megállapítására és az
eredmény felosztására
Dr. Éles András polgármester (a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft.
Elıadó:
ügyvezetı igazgatójának elıterjesztése alapján)
Véleményezi: minden bizottság

4.)

Beszámoló a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2008. évi
gazdálkodásáról
Dr. Éles András polgármester (a Hajdúnánási Gyermek- és
Elıadó:
Közétkezetési Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatójának beszámolója
alapján)
Véleményezi: minden bizottság

5.)

Elıterjesztés a szociális szolgáltatási koncepció felülvizsgálatához
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

6.)

Tájékoztató az egészséges táplálkozás feltételeinek az alakulásáról a város
gyermekintézményeiben
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester (a kistérségi tisztifıorvos tájékoztatója
alapján)
Véleményezi: minden bizottság

7.)

Elıterjesztés a helyi autóbuszjárat(ok) bevezethetıségének megvizsgálására
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

8.)

Beszámoló az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület (4080 Hajdúnánás, Köztársaság
tér 16. szám) egy éves munkájáról
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

9.)

Elıterjesztés a parlagfő mentesítés városi teendıirıl a 2009. évben
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: Mezıgazdasági, Szolgáltatási és Vállalkozási Bizottság
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Különfélék

10.)
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11.)

Interpellációk

2009. június 25. (csütörtök) de. 08,00 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester

2.)

Elıterjesztés a 2009. évi pénzügyi elıirányzat módosításokra, és ezek alapján az
önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló …/2009. (…) Önkormányzati Rendelet
módosítására
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

3.)

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2007-2008. évi
munkájáról és az ügyintézésérıl
Elıadó:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Véleményezi: minden bizottság

4.)

Különfélék

5.)

Interpellációk

2009. szeptember 17. (csütörtök) de. 08,00 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester

2.)

Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

3.)

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodájának 20072008. évi munkájáról és az ügyintézésérıl
Elıadó:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Véleményezi: minden bizottság

4.)

Beszámoló a Városi Bölcsıde 2008. évben végzett munkájáról
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

5.)

Beszámoló a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény mőködésérıl, részletesen
kimutatva az önálló mőködéshez képest az összevonás után keletkezett
megtakarításokat
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

6.)

Tájékoztató a gyermekorvosi és védınıi szolgálat munkájáról az intézményi
feladatellátás tükrében.
Dr. Éles András polgármester (a kistérségi tisztifıorvos tájékoztatója
Elıadó:
alapján)
Véleményezi: minden bizottság
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7.)

Különfélék

8.)

Interpellációk

2009. október 15. (csütörtök) de. 08,00 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester

2.)

Beszámoló a pedagógiai szakszolgálat elızı tanévi tevékenységérıl
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

3.)

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2007-2008. évi
munkájáról és az ügyintézésérıl
Elıadó:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Véleményezi: minden bizottság

4.)

Tájékoztató a család-, anya-, csecsemıvédelem személyi és tárgyi feltételeinek
alakulásáról és eredményeirıl 2004-2008. között
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester (a kistérségi tisztifıorvos tájékoztatója
alapján)
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

5.)

Beszámoló a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Egészségügyi és
Szociális; Mezıgazdasági, Szolgáltatási és Vállalkozási; valamint Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságainak 2008. évi munkájáról
Dr. Éles András polgármester
Elıadó:
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság
Mezıgazdasági, Szolgáltatási és Vállalkozási Bizottság
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság

6.)

Beszámoló a Tourinform Iroda munkájáról
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

7.)

Különfélék

8.)

Interpellációk

2009. november 19. (csütörtök) de. 08,00 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester

2.)

Elıterjesztés a 2009. évi pénzügyi elıirányzat módosításokra és ezek alapján az
önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló …/2009. (…) Önkormányzati Rendelet
módosítására
Dr. Éles András polgármester
Elıadó:
Véleményezi: minden bizottság
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3.)

4.)

Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi
végrehajtásáról
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság
Elıterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

5.)

Javaslat a városi kitüntetı díjak adományozására
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

6.)

Beszámoló a Szociális Gondozási Központ munkájáról
Dr. Éles András polgármester
Elıadó:
Véleményezi: minden bizottság

7.)

Beszámoló a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat mőködésérıl
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

8.)

Beszámoló a mezei ırszolgálat 2009. évben végzett munkájáról
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

9.)

Beszámoló a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról
Elıadó:
Dombi György, a Bőnmegelızési Tanács elnöke
Véleményezi: minden bizottság

10.)

Különfélék

11.)

Interpellációk

2009. december 17. (csütörtök) de. 08,00 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester

2.)

Elıterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek módosítására
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

3.)

Elıterjesztés a 2010. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

4.)

Elıterjesztés az élelmezést nyújtó önkormányzati intézményeknél az intézményi
térítési díj alapját képezı élelmezési nyersanyag költségek felülvizsgálatára és
módosítására
Dr. Éles András polgármester
Elıadó:
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
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5.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
köztisztviselıi munkateljesítményének alapját képezı 2010. évi kiemelt célok
meghatározására
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

6.)

Elıterjesztés a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság vezetıje és hivatásos
állományú tagjai egyéni teljesítménykövetelményeinek alapját képezı 2010. évi
kiemelt célok meghatározására
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

7.)

Beszámoló a Helyi Televízióért Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14.
szám) 2009. évi munkájáról
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

8.)

Javaslat a képviselı-testület 2010. évi munkatervének összeállításához
Elıadó:
Dr. Éles András polgármester
Véleményezi: minden bizottság

9.)

Különfélék

10.)

Interpellációk

Hajdúnánás, 2008. december 18.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az élelmezést
nyújtó önkormányzati intézményeknél az intézményi térítési díj alapját képezı
élelmezési nyersanyag költségek felülvizsgálatára és módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PB, MOISB) megtárgyalta, 1 bizottság elfogadásra javasolja, míg a
másik bizottság módosítással javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a PB elnöke ismertette a bizottság javaslatát.
Dr. Éles András polgármester megkérdezte a képviselı-testület tagjaitól, hogy szót
ad-e a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. ügyvezetı igazgatójának a
Pénzügyi Bizottság által megfogalmazott kérdés megválaszolására.
A képviselı-testület 15 igen szavazattal (egyhangúlag) – külön határozat hozatala
nélkül – szót adott a Kft. ügyvezetı igazgatójának a PB kérdésének
megválaszolására.
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(A testületi ülésrıl Török István képviselı úr kiment, így a képviselı-testület ezt
követıen 14 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Herter Gyula, a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. ügyvezetı
igazgatója (a továbbiakban: ügyvezetı igazgató úr) a Pénzügyi Bizottság kérésével
kapcsolatosan az alábbiakat mondta el:
2006. évben 30.000 menzai ebédet adott ki a Kht, míg ez a szám 2008. évben –
november 30-ig – 26.800 menzai ebédre változott, ami egy 10 %-os csökkenést
mutat. Gyakorlatilag ez látszik az összes többi adatnál is.
Dr. Éles András polgármester úr az ismertetett adattal kapcsolatosan elmondta,
hogy azzal a képviselı-testület semmire nem megy. Vagy a Pénzügyi Bizottság nem
fogalmazta meg konkrétan az elvárását, vagy az ügyvezetı igazgató úr vette
félvállról a bizottság információkérését. A Kht. által szolgáltatott étkeztetésrıl
legalább ötféle megközelítésbıl lehetett volna számadattal szolgálni.
Herter Gyula ügyvezetı igazgató úr részletesen ismertette a 2006 évre és a 2008.
december 15-ig a Kht. által biztosított étkezések adatszámait:
napközis gyermeknek
2006. évben
- tízórai
125.676 adag
- ebéd
139.985 adag
- uzsonna
110.985 adag
kollégistáknak
reggeli
6.297 adag
(ebéd és uzsonna is ugyanannyi)
ugyanannyi)
külsı vendégeknek (felnıtteknek) ebéd:
84.324 adag

2008. december 15-ig
138.276 adag
163.926 adag
124.172 adag

4.481 adag
(ebéd és uzsonna is

51.185 adag

Dr. Éles András polgármester úr megjegyezte, hogy az elhangzott adatokkal nem
sokra lehet menni, hiszen nem ismert például a kollégisták létszáma. Mert nem
mindegy, hogy csökkent-e a kollégisták létszáma, vagy a meglévı létszámból
kevesebben veszik igénybe a Kht. által nyújtott szolgáltatást.
Szólláth Tibor képviselı úr ügyrendi javaslatként fogalmazta meg, hogy az
ügyvezetı igazgató úr által ismertetett adatokat a képviselı-testület tagjai kapják
meg, mert egyrészrıl értelmezhetetlen, másrészrıl a 2007. évre vonatkozó adatok
nem kerültek ismertetésre. Azért is fontos, mert tudomása szerint 2006. évben a
Makláry iskolában még mőködött a konyha, míg 2007. évben már nem. Azt
javasolta, hogy a következı képviselı-testületi ülésre - a Polgármesteri Hivatal a
létszámadatokkal segítve – készüljön egy olyan kimutatás, ami mutatja a
létszámváltozást is. A Pénzügyi Bizottság azt kérte, hogy készüljön kimutatás külön
a pedagógus ebédekrıl, külön a gyerekek által igénybe vett ebédekrıl, illetve a külsı
vendégek által igénybevett ebédekrıl.
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László Sándor képviselı úr elmondta, hogy a központi konyha kialakítása során
célként az fogalmazódott meg, hogy egy jó színvonalú ellátást kapjanak a gyerekek.
Ha problémák merülnek fel, akkor az ügyvezetı igazgató úrnak, a szakácsoknak, a
felügyelı bizottságnak mindenképpen lépéseket kell tenni, mert a kihasználatlan
kapacitás az a legrosszabb. Ha az igénybevétel folyamatosan csökken, annak az okát
nagyon határozottan meg kell vizsgálni, és változtatni kell rajta.
(Az ülésrıl Oláh Miklós alpolgármester úr kiment, így a képviselı-testület ezt
követıen 13 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy az elhangzott ügyrendi javaslat
arra vonatkozóan, hogy az információt kapja meg a képviselı-testület és ami nem
akadályozza egyébként a térítési díjak módosítását. A képviselı-testület tagjainak
látnia kell azokat a tendenciákat, hogy a gyereklétszámmal összevetve mi történik. A
Polgármesteri Hivatal a Kht-tól kapott információk alapján egy sokkal több mutatós
információt tud elkészíteni, mintha csak önmagában a Kht. információira
támaszkodik.
Tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztésben az került rögzítésre, hogy a
képviselı-testület nem nyersanyagnormát, hanem rezsiköltséget kíván emelni.
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát az elıterjesztés határozati
javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület az élelmezést nyújtó önkormányzati intézményeknél az
intézményi térítési díj alapját képezı élelmezési nyersanyag költségek
felülvizsgálatára és módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát 13 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

431/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a bölcsıde (0-3 év)
napi négyszeri étkezés nyersanyagnormáját 2009. január 1-jei hatállyal
296 Ft-ra módosítja a többi étkezési csoport nyersanyagnormájának
változatlanul hagyása mellett.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht-ban a
gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításánál a nyersanyagnormát
alapul véve 120%, a felnıtt étkeztetés térítési díjainak meghatározásánál a
nyersanyagnormát alapul véve 178% rezsi költséget állapít meg 2009.
január 1-jei hatállyal.
A képviselı-testület a Szociális Gondozási Központban és a Városi
Bölcsıdében a felnıtt étkeztetés térítési díjainak meghatározásánál a
nyersanyagnormát alapul véve 150% rezsi költséget állapít meg 2009.
január 1-jei hatállyal.
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A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a Hajdúnánási
Gyermek-és Közétkeztetési Kht. vezetıjét és az érintett intézmények
vezetıit tájékoztassa.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. december 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a Városi
Egészségterv megvalósulásáról
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
1 bizottság (ESzB) megtárgyalta és kiegészítéssel javasolja elfogadásra a képviselıtestületnek.
Tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzat 2009. január 10-ig pályázatot nyújt
be az ÁNTSz Hajdúböszörményi-Polgári Kistérségi Szervezetével együtt a jövı év
április-május hónapban esedékes mammográfiai vizsgálat finanszírozására
vonatkozóan. A kiírt pályázat szerint 2.000,- Ft/fı finanszírozást lehet kapni a
megelızı vizsgálaton résztvevık személyére vonatkozóan. 2008. évben
megszervezett mammográfiai vizsgálatról pozitív visszajelzés érkezett a lakosság
részérıl, ezért a következı évben is érdemes ezt az egészségmegırzési feladatot
megszervezni.
(A bizottság javaslata a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
(Az ülésre Oláh Miklós alpolgármester úr visszaérkezett, így a képviselı-testület ezt
követıen 14 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban az ESzB és az MSzVB elnökei ismertették a
bizottságok javaslatait.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy éles különbséget kellene tenni
abban a kérdésben, hogy most szőrıvizsgálatról esik szó, vagy pedig
munkaegészségügyi elvárásról. Az utóbbi esetben a munkáltatók olykor
indokolatlanul is ragaszkodnak ehhez a bizonyos vizsgálathoz, amelyet a
Tüdıgondozó Intézetben végzett mellkasröntgennel tudnak kiváltani, melynek a
költsége 2.000,- Ft-ba kerül. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy az ilyen típusú
vizsgálatért elvileg a munkáltatónak kell helytállnia, illetve kifizetnie, ami nagyon
ritka esetben történik meg. Egyértelmően tisztázni kell, hogy mely munkakörökhöz
szükséges az ilyen típusú vizsgálatnak az elvégzése. Másrészt pedig olyan
közalkalmazottak esetében, akik Hajdúnánáson dolgoznak és az önkormányzatnak az
alkalmazottai, valamiféle megoldást kell a rendelıintézetnek találnia, hogy tılük ezt
a díjat ne szedje be, hanem ezt a vizsgálatot számukra térítésmentesen biztosítsa.
Közegészségügyi szempontból az egyértelmő, hogy a mechanikusan visszahozott
régi, egész lakosságra kiterjedı kötelezı tüdıszőrés nem kivitelezhetı. Úgy
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gondolja, hogy inkább egy más jellegő szőrés favorizálását javasolja, ha van az
önkormányzatnak rá pénze.
Kırösiné Bódi Judit képviselını elmondta, hogy az MSzVB kifejezetten az egyéb
jellegő szőrıvizsgálatokra gondolt, amelyek manapság nagyon fontosak lennének.
Balogh Zsigmond képviselı úr megjegyzéseit az alábbiakra vonatkozóan fejtette ki:
- Információi szerint igen jó visszhangja volt annak a debreceni buszjáratoknak,
ami a nıket a mammográfiai vizsgálatra szállította.
- Az elızı napirendi ponttal kapcsolatban: az elıterjesztés 3. oldalán a Kht-val
kapcsolatban egy igen pozitív megállapítás van és az itt elhangzott Kht-val
kapcsolatos ételminıség és adagok és ez nincsenek szinkronban. Ezért is meg
kell vizsgálni ezt a kérdést.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy az általános tüdıszőrés, amire a
korábbi években értesítést kapott a lakosság – Dr. Juhász Endre alpolgármester
megfogalmazása szerint is –, indokolatlan. Ami indokolt: enyhíteni a foglalkoztatásegészségügyben az elvárások szerinti szőréseket, vagy ha a munkáltató kéri, akkor
annak a költségeit valamilyen módon vagy a rendelıintézetnél jelenjen meg, vagy az
önkormányzat külön költségvetésként adja oda, vagy a munkáltató fizesse meg.
Esetleg ki lehetne jelölni kétszer egy hetet, amikor „szőrésszerő” vizsgálatot
végeznének, és aminek a költségeit az önkormányzat bevállalná. Ez nem lenne
azonos az általános lakossági szőréssel. Ki kell mondani, hogy sem indoka nincs,
egyébként annak az eredményessége vitatható volt.
(Az ülésrıl László Sándor képviselı úr kiment, így a képviselı-testület ezt követıen
13 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Dr. Kiss József képviselı úr elmondta, hogy szeretné megerısíteni az
elhangzottakat, melyben a véleménye egyezik abban, hogy általános tüdıszőrés nem
célszerő lenne bevállalni, illetve finanszírozni, a munkaegészségügy… törvény
szabályozza, hogy kinek, mit és mikor kell fizetni. Ha valaki kíváncsi arra, hogy a
mellkas állapota milyen képet mutat, lehetısége van pillanatnyilag a házi orvosi
szolgálaton keresztül ez irányú vizsgálatot végeztetni, ha ez indokolt, akkor nem
kerül pénzbe. Tehát semmiképpen nem szeretné az ilyen irányú szőrıvizsgálatot az
önkormányzat költségére terheltetni. A mammográfiai és méhnyak szőréssel
kapcsolatban akkor vállalna fel döntést, ha a képviselı-testület tagjai képesek
lennének összegszerően is bemutatni, hogy mi, mennyibe kerül, és annak tükrében
kontrollálható lenne az érdeklıdés is valamilyen szinten.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen összefoglalta az elhangzottakat:
A tájékoztatót az Egészségtervvel kapcsolatban a képviselı-testület elfogadja,
ugyanakkor azt kéri a polgármestertıl, hogy készítsen tervet arra vonatkozóan, hogy
a lakosság által indokoltnak látszó ellenırzéseknek a feltételei hogyan teremthetıek
meg, és annak a finanszírozása hogyan oldható meg. Az elıterjesztés a 2009. február
12-i ülésre készüljön el.
Ezt követıen az általa ismertetett javaslatról kérte a testület tagjainak a szavazatát.
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A képviselı-testület a Városi Egészségterv megvalósulásáról szóló tájékoztató
határozati javaslatát – kiegészítve a polgármester úr által elmondottakkal – 13 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

432/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
1./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi
Egészségterv megvalósulásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelıs: Határidı: 2./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete azt kéri a
polgármestertıl, hogy készítsen tervet arra vonatkozóan, hogy a
lakosság számára indokoltnak látszó szőrı vizsgálatoknak,
ellenırzéseknek a feltételei hogyan teremthetıek meg, és annak a
finanszírozása hogyan oldható meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatos elıterjesztést a
2009. február 12-i képviselı-testületi ülésre terjessze elı.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. február 10.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a Kırösi
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium
mőködésének tapasztalatairól
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy a tájékoztatót
6 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta, s mindegyik
bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Kiss József képviselı úr kérdéseit az alábbiakra vonatkozóan fogalmazta meg:
- Mennyiben érzi az igazgató úr lezártnak a fúzió tényét.
- Az eddig önállóan megvalósult rendezvényeket az igazgató úr gondolja-e
összevonni a tagintézménnyel, vagy megfontoltnak látszik továbbra is azokat
külön megrendezni, pld. szalagtőzı, ballagás.
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Gömöri József, a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és
Általános Iskola, Kollégium igazgatója az elhangzott kérdésekre az alábbi
válaszokat adta:
- Határozottan tudja mondani, hogy a fúzió tényét nem tekinti lezártnak.
Bármennyire próbálnak egy ekkora nagyságrendő intézmény esetén elırelátóak
lenni, jellemzıen az igaz, hogy akkor, amikor egy feladatot végre kell hajtani,
akkor merülnek fel újabb gondok, problémák. Úgy érzi, hogy ha az intézmény a
2008/2009-es tanévet végigcsinálja, akkorára nagyon sok úgynevezett
„gyermekbetegségen” túl esik.
- Az összevonás során hangsúlyt kapott az, hogy mindkét intézmény sajátos
hagyományait tartsa meg. Vannak olyan események, amelyeknél ezek mőködnek,
vannak olyanok, amelyeket fizikailag nem lehetséges megoldani, pld. szalagtőzı,
ballagás összevonása.
- A két intézménynek az összevonás óta több közös rendezvénye volt már, és a
jövıben is terveznek közös események, rendezvények megtartását.
Dr. Kiss József képviselı úr megköszönte az igazgató úrnak korrekt és részletekbe
menı válaszát, és gratulált az összevonás kapcsán mutatott teljesítményükhöz.
Véleménye szerint a hagyományokat mindenképpen tiszteletben kell tartani, és amit
a lehetıségek kínálnak, abból a legjobbat kell választani. Meglátása szerint a városi
ünnepségeken nem látja kellı létszámban az intézmény tanárait és diákjait, aminek
során úgy érzi, hogy bizonyos felelısséggel tartoznak a tanárok annak tekintetében,
hogy a diákok részt vegyenek a városban megrendezett különbözı rendezvényeken.
Balogh Zsigmond képviselı úr elmondta, hogy amikor a képviselı-testület döntött
a két középfokú tanintézet fúziójáról, akkor helyesen választotta azt a lehetıséget,
hogy egy munkabizottságot hozott létre a kezdeti idıkben több konfliktussal, a
késıbbiekben egyre nagyobb együttmőködést tudott végrehajtani. A két középfokú
tanintézet vezetése igyekezett annak a feladatnak megfelelni, amit a képviselıtestület a fúzióval szemben támasztott. A tájékoztató idırendi sorrendben és nagyon
érthetıen leírja azt a történetiséget, amely lezajlott. Ez a közérthetıség mindenki
számára azt is mutatja, hogy milyen fejlıdésen ment át a két testület, és
nyilvánvalóan a két intézet vezetése is. Azt hiszi, hogy azok a hagyományırzı
tevékenységek, amelyekrıl az igazgató úr beszámolt, helyesek és meg kell ırizni, ha
arra igény van. A legfontosabbról nem szabad megfeledkezni – ami a tájékoztatóban
egy mondat erejéig szerepel –, hogy azért került sor a fúzióra, hogy a profiltisztítás a
középfokon megtörténjen. Arra hívta fel az igazgató úr figyelmét, hogy ezt
mindenekelıtt tekintse az intézmény munkájában fontos feladatának.
Egy tantestületet nem lehet semmilyen módon arra rábírni, hogy hányan és hol,
milyen rendezvényeken vegyenek részt. Ez igényként megfogalmazódhat, de
feladatul kitőzni egy intézményvezetı felé nem lehet.
Szabóné Marth Éva képviselını elmondta, hogy a két középfokú intézmény
fúziójának eldöntése a képviselı-testület tagjai részérıl közös döntésként született. A
tájékoztatóban leírt pozitív elmozdulások az igazgató úr munkájának eredményeként
tekinthetık. Törekedni kell az intézményekben a hagyományok megırzésére,
ápolására. Minden intézményben az intézményvezetı kompetenciája, hogy hogyan
kívánja a városi ünnepségeken való részvételt intézményében szabályozni.
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Dr. Éles András polgármester úr a napirend kapcsán az alábbi észrevételeket tette:
- Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a két intézmény sajátosságainak
megtartása mellett elsısorban az „egyhez tartozás jegyében” folytatódjon a
munka, a kapcsolódási pontok valós kapcsolódássá is váljanak.
- Jóval korábbi idıben voltak olyan elvárások, ami a városi ünnepségeken,
rendezvényeken való megjelenést volt hívatott szolgálni. Most a képviselıtestület ugyanezt akarja? Ne tegye!
Buczkó József képviselı úr hangsúlyozta, hogy azért, ha az intézmény vezetıje tud
példát mutatni, akkor a pedagógusok mennek utána, és ugyanez a helyzet a
pedagógusok és a gyerekek vonatkozásában is.
Dr. Éles András polgármester úr személyes érintettség okán elmondta, hogy a
Kırösi iskola igazgatója a városi rendezvényeket rendszeresen látogatja, ezért
igaztalan az a vád, hogy a vezetıt a „nyájnak” követni kellene.
Kırösiné Bódi Judit képviselını ügyrendi javaslatként fogalmazta meg, hogy a
polgármester úr zárja le a vitát és rendeljen el szavazást.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elhangzott ügyrendi javaslat elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület azt az ügyrendi javaslatot, mely szerint a polgármester úr zárja
le a vitát és rendeljen el szavazást, 14 igen szavazattal (egyhangúlag) – külön
határozat hozatala nélkül – elfogadta.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát a
tájékoztató határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és
Általános Iskola, Kollégium mőködésének tapasztalatairól készült tájékoztató
határozati javaslatát 14 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

433/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kırösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) mőködésének tapasztalatairól
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelıs: Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a Hajdúnánási
Óvoda mőködésének tapasztalatairól
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
6 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta, 5 bizottság
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek, míg a VKIB kiegészítést fogalmazott
meg.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a VKIB elnöke ismertette a bizottság javaslatát.
Kırösiné Bódi Judit képviselını megkérdezte, hogy jogilag van-e lehetıség a
VKIB azon javaslatával kapcsolatban, hogy a jelenleg folyó munkaügyi perben a
tényleges munkáltató vállalja a képviseletet az intézményvezetı helyett.
Dr. Éles András polgármester úr a kérdésre azt válaszolta, hogy a megfogalmazott
bizottsági javaslat véghezviteléhez nincs törvényi lehetıség. Bejelentette, hogy az
óvoda pernyertessége érdekében a bíróság értesítést kapott arról, hogy a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat a perbe be kíván avatkozni. Elmondta még, hogy
sajnálatosnak tartja, ha egy intézmény vezetıje többet foglalkozik a képviselık
informálásával, mint a saját munkáltatójának tájékoztatásával.
Szabóné Marth Éva képviselını elmondta, hogy a tájékoztatót áttanulmányozva az
állapítható meg, hogy helyes volt a képviselı-testületnek az óvodai egységek
összevonására és az új intézményvezetı kinevezésére vonatkozó döntése. Helyes
dolognak tartja azt, ha a Hajdúnánás Városi Önkormányzat beavatkozik a szóban
forgó munkaügyi perbe. Gratulál ahhoz a szakmai munkához, amit az elmúlt 4 hónap
alatt a Hajdúnánási Óvoda vezetése és dolgozói elvégeztek. Örülnek azoknak a
jelzéseknek, amikor azt mondják az óvodák munkatársai, hogy az új
intézményvezetı mindent elkövet a közösségépítésért, azért, hogy összefogja a
tagóvodákat annak érdekében, hogy egy olyan harmonikus légkört teremtsen, ami
nagyon fontos és elengedhetetlen minden munkahelyen.
Kırösiné Bódi Judit képviselını megjegyezte, hogy lehet, jobb lenne, ha a
képviselı-testület tagjai kivonulnának az intézménybıl, és nem próbálnának
„belemászni” a Hajdúnánási Óvoda dolgaiba, és lehet, hogy még a közösségépítés is
jobban sikerülne. Pontosításként elmondta, hogy az óvodai egységek összevonása a
képviselı-testület tagjai részérıl közös döntés volt, viszont az intézmény vezetıjének
a megválasztása nem volt közös döntés. Az intézményvezetı felé megfogalmazta,
hogy nagyon sokat tudna tenni az óvodák érdekében, ha megpróbálná ezt a
hangulatot nem bevinni az óvodák mindennapi életébe.
Dr. Kiss József képviselı úr hozzászólásában elismerését fejezte ki a Hajdúnánási
Óvoda vezetıjének az elmúlt 4 hónap alatt elért eredményekért. Nem érti Kırösiné
Bódi Judit képviselını azon észrevételét, miszerint a testület tagjai „vonuljanak ki” a
Hajdúnánási Óvoda életébıl. Megítélése szerint mind a képviselı-testület tagjainak,
mind a polgármester úrnak joga van konzultációt folytatni akármelyik intézmény
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vezetıjével. Azzal egyetért, hogy az intézmény vezetıje érezze kötelességének azt,
hogy a polgármester urat is tájékoztassa bizonyos dolgokról.
Szólláth Tibor képviselı úr ügyrendi javaslatként fogalmazta meg, hogy a
polgármester úr zárja le a vitát és rendeljen el szavazást.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a képviselı-testület tagjainak a szavazatát
az elhangzott ügyrendi javaslat elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület azt az ügyrendi javaslatot, mely szerint a polgármester úr zárja
le a vitát és rendelje el szavazást, 12 igen, 1 nem szavazattal (Dr. Éles András) és
1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Oláh Miklós) – külön határozat hozatala
nélkül – elfogadta.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát a tájékoztató határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Óvoda mőködésének tapasztalatairól készült
tájékoztató határozati javaslatát 13 igen és 1 nem szavazattal (Dr. Éles András)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

434/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási
Óvoda (4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. szám) mőködésének tapasztalatairól
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelıs: Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató az Északhajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2007-2008. évi munkájáról, az
együttmőködés tapasztalatairól
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy a tájékoztatót
6 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta, s mindegyik
bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor képviselı úr elmondta, hogy véleménye szerint egy komoly és a
város életében egy nagyon sorsdöntı együttmőködés lehet. Annak a reményének
adott hangot, hogy az a TISZK-es pályázat, ami jelenleg a „levegıben lóg”, sikeres
lesz.
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Kırösiné Bódi Judit képviselını elmondta, hogy Hajdúböszörmény városában már
több alkalommal volt olyan rendezvény, ami „lobby-konferenciának” nevezhetı. A
pályázatok sikeréhez hozzájárulhat mind az országgyőlési képviselınek, mind azon
személyeknek a lobby tevékenysége, akik tevékenyen közbejárhatnának.
Szólláth Tibor képviselı úr azt javasolta, hogy ne csak a jelenlegi pályázatnál,
hanem általában a pályázatoknál kérje a képviselı-testület az országgyőlési
képviselı segítségét, illetve a lobby tevékenységét. Azt kérte, hogy errıl a
javaslatáról szavazzon a képviselı-testület.
Kırösiné Bódi Judit képviselını elmondta, hogy lehet, hogy az országgyőlési
képviselıtıl meg kellene kérdezni, hogy mik azok a pályázatok, amiben tudna
segíteni.
Dombi György képviselı úr felvetette, hogy korábban már felvetıdött az az igény,
hogy jó lenne a Polgármesteri Hivatalban egy pályázatíró alkalmazása, aki
összefogná az egész pályázattal kapcsolatos dolgokat, és a formai hibákra is
odafigyelne.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a szakképzési támogatások
begyőjtése csak és kizárólag TISZK-eken keresztül történhet. Egy hajdúböszörményi
székhelyő cég 6.500 eFt-os szakképzési támogatást nyújtott a Kırösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium és
tagintézménye számára.
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát a tájékoztató határozati
javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2007-2008.
évi munkájáról, az együttmőködés tapasztalatairól szóló tájékoztató határozati
javaslatát 14 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta (Határozat a napirend végén).
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen az elhangzott javaslatokról kérte a
testület tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2007-2008.
évi munkájáról, az együttmőködés tapasztalatairól szóló tájékoztató kapcsán azt a
javaslatot, mely szerint
- felkéri Kiss Attila országgyőlési képviselıt, hogy minden, a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat által benyújtott pályázatnál – így az Észak-hajdúsági Szakképzésszervezési Társulással kapcsolatos pályázatoknál is – vesse latba a tekintélyét és
próbáljon lobbytevékenységet kifejteni a pályázatok eredményessége érdekében,
13 igen és 1 nem szavazattal (Kırösiné Bódi Judit) elfogadta (határozat a
napirend végén),
(Az ülésrıl Török István képviselı úr kiment, így a képviselı-testület ezt követıen
13 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
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-

felkéri Kiss Attila országgyőlési képviselıt, hogy minden, a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat által benyújtott pályázatnál – így az Észak-hajdúsági Szakképzésszervezési Társulással kapcsolatos pályázatoknál is – vesse latba a tekintélyét és
próbáljon lobbytevékenységet kifejteni a pályázatok eredményessége érdekében,
és év végén adjon számot az elért eredményekrıl, 6 igen, 2 nem szavazattal
(Buczkó József, Dombi György), 3 tartózkodással (Kállai Sándor, Szabóné Marth
Éva, Tóth Imre) és 2 képviselı nem vett részt a szavazásban nem fogadta el.

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

435/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Észak-hajdúsági
Szakképzés-szervezési Társulás 2007-2008. évi munkájáról, az
együttmőködés tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelıs: Határidı: -

436/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Kiss Attila
országgyőlési képviselıt, hogy minden, a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat által benyújtott pályázatnál – így az Észak-hajdúsági
Szakképzés-szervezési Társulással kapcsolatos pályázatoknál is – vesse
latba a tekintélyét és próbáljon lobbytevékenységet kifejteni,
közremőködjön a pályázat eredményessége érdekében.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl Kiss Attila országgyőlési
képviselıt értesítse.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. december 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a Helyi
Televízióért Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám) 2008. évi
munkájáról
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
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Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
6 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta, 3 bizottság
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek, míg 3 bizottság javaslatot, kiegészítést,
módosításokat fogalmazott meg.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a VKIB, az ÜIB és a PB elnökei ismertették a
bizottságok javaslatait.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy számára megdöbbentı a VKIB
javaslata, miszerint a helyi televízió a testületi üléseket más formában (vágott,
szerkesztett változatban) közvetítse a lakosság felé, illetve addig, amíg a más
formában való közvetítésrıl döntés nem születik, addig szüneteltesse a testületi
ülésekrıl a közvetítést.
Török István képviselı úr elmondta, hogy úgy érzi, a megváltozott politikai
körülmények következtében, illetve a helyi televízióban bekövetkezett változásokat
tekintve teljesen mást várt a helyi televíziótól, mint amit kapott. Egyetért abban,
hogy bizonyos dolgokban változtatásra van szükség. Egy kicsit el kellene abba az
irányba menni, hogy a várost érintı gondok, problémák megoldására milyen
lehetıségek vannak.
Szólláth Tibor képviselı úr ügyrendi javaslatként fogalmazta meg, hogy a
polgármester úr zárja le a vitát és rendeljen el szavazást.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elhangzott ügyrendi javaslat elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület azt az ügyrendi javaslatot, mely szerint a polgármester úr zárja
le a vitát és rendeljen el szavazást, 8 igen, 2 nem szavazattal (Oláh Miklós, Kırösiné
Bódi Judit), 3 tartózkodással (Boros Miklós, Balogh Zsigmond, Tóth Imre) és
1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Dr. Éles András) – külön határozat
hozatala nélkül – elfogadta.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen a bizottságok által megfogalmazott
javaslatok elfogadásáról kérte a testület tagjainak a szavazatát, majd a tájékoztató
eredeti határozati javaslatát tette fel szavazásra.
A képviselı-testület a Helyi Televízióért Alapítvány 2008. évi munkájáról szóló
tájékoztatóval kapcsolatban azt a
- bizottsági (ÜIB) javaslatot, mely szerint a testület szándéknyilatkozat formájában
kifejezi abbéli álláspontját, hogy az eddigi szervezeti struktúrához képest egy új
szervezeti struktúrában - az alapítók eredeti szándékainak figyelembevételével mőködteti a helyi televíziót,
valamint a PB azon álláspontját, hogy ebben a kérdésben kezdıdjenek
tárgyalások.
A költségvetés tervezésénél körvonalazódjon az elképzelés és a költségvetés
tervezete e gondolat jegyében legyen tervezve, melynek határideje 2009. február
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12, a szervezetre vonatkozóan március 15, a felelıs: Dr. Éles András
polgármester, 14 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta (határozat a napirend
végén),
(Az ülésre László Sándor képviselı úr visszaérkezett, így a képviselı-testület ezt
követıen 15 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
-

-

VKIB javaslatot, mely szerint a helyi televízió a képviselı-testület üléseit vágott
formában közvetítse a lakosság felé, 3 igen (Dr. Kiss József, Buczkó József,
Szabóné Marth Éva), 7 nem szavazattal, 4 tartózkodással (Dr. Juhász Endre,
Boros Miklós, Török István, Kállai Sándor) és 1 képviselı nem vett részt a
szavazásban (Szólláth Tibor) nem fogadta el,
VKIB javaslatot, mely szerint a helyi televízió a képviselı-testület üléseit a más
formában történı közvetítésig a jelenlegi közvetítési formát ne alkalmazza,
szüneteltesse, 1 igen (Dr. Kiss József), 10 nem szavazattal, 3 tartózkodással
(Török István, Kállai Sándor, Szabóné Marth Éva) és 1 képviselı nem vett részt
a szavazásban (Szólláth Tibor) nem fogadta el.

A képviselı-testület a Helyi Televízióért Alapítvány 2008. évi munkájáról szóló
tájékoztató határozati javaslatát 15 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta
(határozat a napirend végén).
A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület az alábbi
határozatot hozta:

437/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi
Televízióért Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám)
2008. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelıs: Határidı: 2.) A képviselı-testület elhatározza, hogy a helyi televízió eddigi szervezeti
struktúrájának átalakításával kapcsolatban kezdıdjenek elıkészítı
tárgyalások, az alapítók eredeti szándékait is figyelembe véve.
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezésénél az új
szervezeti struktúra körvonalazódjon, aminek eredményeként a tervezés
már e gondolatok jegyében készüljön.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. február 12. - a 2009. évi költségvetésbe történı
tervezésre,
2009. március 15. - az új szervezeti struktúrára vonatkozóan
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Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
Kırösiné Bódi Judit képviselını ügyrendi javaslatként fogalmazta meg, hogy ha
egy bizottsági elnök nem azt mondja el, mint ami a bizottsági javaslatban rögzítésre
került, akkor borzasztó nagy félreértés alakulhat ki, ami az elızı napirendnél
tapasztalható volt.
Dr. Éles András polgármester úr azt kérte, hogy a bizottsági elnökök
ragaszkodjanak a bizottságok által megfogalmazott javaslatokhoz.
(Az ülésrıl Kırösiné Bódi Judit, Boros Miklós és László Sándor képviselık kimentek,
így a képviselı-testület ezt követıen 12 fıvel folytatta tovább a munkáját.)

TIZENHARMADIK 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 tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
6 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta, s mindegyik
bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Tóth Imre képviselı úr elmondta, hogy a szociális alapszolgáltatási feladatokat
bemutató táblázattal kapcsolatosan az a kérdése, hogy valaki megkötötte-e a
szerzıdést a szervezettel. Kérdése továbbá, hogy a nappali ellátásban kiket akar
ellátni.
Dr. Éles András polgármester úr felkérte a Hajdúsági Többcélú Kistérségi
Társulás munkacsoportjának vezetıjét, hogy a megfogalmazott kérdésekre
válaszoljon.
Erdeiné Fekete Erika, a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás
munkacsoportjának vezetıje (a továbbiakban: munkacsoport vezetı) az elhangzott
kérdésekre az alábbi válaszokat adta:
- Az ellátási szerzıdések még nem köttettek meg, amihez elıször képviselıtestületi támogató döntésre, majd a tanács döntésére van szükség. A szerzıdések
2009. január 1-tıl lépnének életbe.
- A szenvedély betegeket és a pszichiátriai betegek ellátását segítené a Tevékeny
Szeretet Közössége. Tehát a szervezet mőködési engedélye kistérségi szinten
szenvedélybetegekre és pszichiátriai ellátásra szolgál majd.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy a Tevékeny Szeretet
Közösségének a házi segítségnyújtásra vonatkozóan van-e engedélye.
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Erdeiné Fekete Erika munkacsoport vezetı a kérdésre azt válaszolta, hogy a
szervezet kistérségi szintre szeretné kikérni a mőködési engedélyeket, amit
Hajdúböszörmény város jegyzıje fog kiadni, és aminek kiadása – tudomása szerint –
folyamatban van.
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy Hajdúböszörmény
Városi Önkormányzat Képviselı-testülete ma délután fog döntést hozni ugyanebben
a témában.
Tóth Imre képviselı úr megkérdezte, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
intézményében található dolgozók sorsa mi lesz, illetve mennyiben érinti a városnak
a saját intézményét az, hogy „bejön” egy konkurens szervezet.
(Az ülésre Kırösiné Bódi Judit képviselını visszaérkezett, így a képviselı-testület ezt
követıen 13 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Erdeiné Fekete Erika munkacsoport vezetı az elhangzott kérdésre azt válaszolta,
hogy a szervezetet nem versenytársnak, konkurenciának kell tekinteni. Hajdúnánáson
a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás is teljesen más ellátotti körrel folytatódik,
tehát ütközés semmiképpen nem lesz.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát az elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület 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 határozati javaslatát 9 igen, 1 nem szavazattal
(Szólláth Tibor) és 3 tartózkodással (Szabóné Marth Éva, Tóth Imre, Dombi György)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

438/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúsági
Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló, 2006. június 12-én aláírt
Társulási Megállapodás módosítását és egységes szerkezetbe foglalását - a
melléklet szerint - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás
(Hajdúdorog, Nánási u. 19.) értesítésérıl gondoskodjon és felhatalmazza a
Társulási Megállapodás aláírására.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. december 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
2005. évi vállalkozásfejlesztési pályázaton nyertes pályázók támogatási szerzıdésben
vállalt kötelezettségei teljesítésének elmaradásához kapcsolódó elbírálási
szempontok meghatározására
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester
Dr. Éles András polgármester úr bejelentette, hogy a jegyzı asszonyt az aljegyzı
úr helyettesíti, mivel a korábbi testületi döntés szerinti technikai eszközök most
érkeztek meg, és azok átvételét végzi.
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
3 bizottság (PB, ÜIB, MSzVB) megtárgyalta, s mindegyik bizottság a határozati
javaslat B.) változatának elfogadását javasolja a képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Oláh Miklós alpolgármester úr elmondta, hogy a képviselı-testületnek a döntése
meghozatalához irányítottságot szeretne adni, mely szerint a határozati javaslat B.)
változatát javasolja elfogadásra. A testület korábban már hozott hasonló ügyben
döntést, és akkor is a kedvezıbb változatot fogadta el. Azt kérte, hogy a képviselıtestület tagjai a döntésük meghozatalakor legyenek következetesek, és a
részteljesítést ismerjék el.
(Az ülésre Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzını visszaérkezett.)
Dr. Éles András polgármester úr felhívta a képviselı-testület tagjainak a figyelmét
a határozati javaslat A.) változatának megszavazására.
Ezt követıen az elıterjesztés határozati javaslatának B.) és A.) változatának
elfogadásáról kérte a testület tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület a 2005. évi vállalkozásfejlesztési pályázaton nyertes pályázók
támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségei teljesítésének elmaradásához
kapcsolódó elbírálási szempontok meghatározására készült elıterjesztés határozati
javaslatának
- B.) változatát 12 igen és 1 nem szavazattal (Dr. Éles András) elfogadta
(határozat a napirend végén),
- A.) változatát 1 igen (Dr. Éles András), 5 nem szavazattal (Dr. Juhász Endre,
Oláh Miklós, Kırösiné Bódi Judit, Szabóné Marth Éva, Tóth Imre),
6 tartózkodással és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Szólláth Tibor)
elfogadta (határozat a napirend végén).
A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület az alábbi
határozatot hozta:

439/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2005. évi
vállalkozásfejlesztési pályázaton nyertes pályázók támogatási szerzıdésben
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rögzített vállalásainak célellenırzésérıl készült 7-3/2008. számú jelentést
megismerte és az alábbiak szerint határoz:
A 2005. évi „Vállalkozásfejlesztési és Foglalkoztatási Pályázat” keretében a
151/2005. (VII. 29.) számú, a 203/2005. (X. 13.) számú, és a 204/2005. (X. 13.)
számú Képviselı-testületi Határozattal támogatást kapott, de a támogatási
szerzıdésben vállalt kötelezettségüknek részben eleget tevı alábbi pályázók
részteljesítését teljesítéssel arányosan elismeri, és az elismert és ténylegesen
átadott támogatási összeg különbözetét és annak kamatait az alábbiak szerinti
összeggel visszafizetteti.
Pályázó megnevezése
Dr. Kiss József magán állatorvos
MÉN-ÉP 2003 Kft.
Hajdú Antal egyéni vállalkozó
Martinek Kft.
Reszeginé Nagy Mária iparmővész
Zsuga Antal egyéni vállalkozó
Összesen:

Támogatás
0 Ft
0 Ft
105.000 Ft
0 Ft
1.425.000 Ft
270.000 Ft
1.800.000 Ft

Kamat
0 Ft
0 Ft
67.372 Ft
0 Ft
646.520 Ft
158.745 Ft
872.637 Ft

Összesen
0 Ft
0 Ft
172.372 Ft
0 Ft
2.071.520 Ft
428.745 Ft
2.672.637 Ft

Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a képviselı-testület döntésérıl
értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. december 31. - érintettek értesítése
2009. február 1.
- visszafizetések kezdeményezése

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
Dr. Éles András polgármester úr bejelentette, hogy a képviselı-testület elızı
döntése ellen – mivel kötelessége megtenni – kifogást emel, ezért a képviselıtestületnek még ebben az évben a napirend tárgyában rendkívüli ülést kell tartania.

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás, Köztársaság tér 11. szám alatti Református Általános Iskola „kiemelt
helyi védelemre érdemes” épületének homlokzati javításához nyújtott önkormányzati
támogatás mőszaki tartalmának módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (ÜIB, VKIB) megtárgyalta, s mindkét bizottság elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
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Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánás, Köztársaság tér 11. szám alatti Református
Általános Iskola „kiemelt helyi védelemre érdemes” épületének homlokzati
javításához nyújtott önkormányzati támogatás mőszaki tartalmának módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát 12 igen és 1 nem szavazattal (Dr. Éles
András) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

440/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási
Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2.) kérelmét
megismerte, és a Hajdúnánás, Köztársaság tér 11. sz. alatti Református
Általános Iskola „kiemelt helyi védelemre érdemes” épületének homlokzati
javításához nyújtott önkormányzati támogatásról szóló 196/2006. (IX. 20.)
számú, valamint az azt módosító 436/2007. (XI. 29.) számú Képviselıtestületi Határozatait úgy módosítja, hogy a pályázati célt - 3.182.983,- Ft
értékő munka igazolt elszámolása esetén - az épület közterületi fıbejárata
felöli és a Hunyadi utcára nézı homlokzatát érintı homlokzati falfelület
festési munkálatainak elvégzése nélkül is teljesítettnek tekinti.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Református Egyházközséget
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2.) a határozatban foglaltakról értesítse,
valamint a támogatási szerzıdés módosításáról gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. december 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
Dr. Éles András polgármester úr megjegyezte, hogy a képviselı-testület elızı
döntése is ugyanaz, mint az azt megelızı döntése, azonban nem kívánja a testület
határozatát megakadályozni, mert nem érzi olyan súlyúnak, mint az elızı helyzetet.

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. Kft-vé való átalakulásáról
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést az
ÜIB megtárgyalta, s kiegészítéssel javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzını kérte, hogy ezt a napirendi pontot a
képviselı-testület még a mai ülésén, de késıbb tárgyalja meg, tekintettel arra, hogy
ebben az esetben, amikor a Kht-t nonprofit Kft-vé kívánja átalakítani a képviselıtestület, van egy olyan lehetıség a Gt. 365. § (3) bekezdése alapján, hogy a 2007.
július 1-jét követı két éven belül társasági szerzıdés módosításával nonprofit
korlátolt felelısségő társaságként tovább mőködı Kht. esetében nem kell a teljes
eljárást lefolytatni. A képviselı-testület egy lépcsıben meg tudja valósítani akkor,
hogy ha a Kht. Kft-vé alakulását mint tényt kimondja, illetıleg az alapító okiratát
elfogadja. Az alapító okirat sokszorosítása most van folyamatban, ezért szerencsés
lenne, ha az még a mai testületi ülésen a képviselı-testület elé kerülhetne, és nem
kellene két fordulóban tárgyalni.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát – az
elhangzott kérésre tekintettel – hogy a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht.
Kft-vé való átalakulásáról szóló elıterjesztést a nyilvános ülés legutolsó
napirendjeként tárgyalja meg, s hozzon róla döntést.
A képviselı-testület a polgármester úr által elmondott javaslatot 13 igen szavazattal
(egyhangúlag) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. devizakölcsön törlesztés támogatására
vonatkozó kérelméhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PB, MOISB) megtárgyalta, 1 bizottság elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek, míg 1 bizottság nem javasolja elfogadásra, azonban javaslatot
fogalmazott meg.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a PB elnöke ismertette a bizottság javaslatát.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a kérelmet benyújtó ügyvezetı
igazgató úr jelzi, hogy szólni kíván. Kérte a testület tagjainak a szavazatát arra
vonatkozóan, hogy a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. ügyvezetı
igazgatójának szót ad-e.
A képviselı-testület 12 igen és 1 nem szavazattal (Kırösiné Bódi Judit) – külön
határozat hozatala nélkül – úgy határozott, hogy szót ad a kérelmet benyújtó Kht.
ügyvezetı igazgatójának.
Herter Gyula, a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. ügyvezetı
igazgatója (a továbbiakban: ügyvezetı igazgató úr) elmondta, hogy december
hónapban abban a szerencsés helyzetben van a Kht., hogy december 20-án
befejezıdik a Kht. tevékenysége, ezért 20-án ki is lesz számlázva a december hónap
a GEI felé, és amennyiben a GEI ezt december 31-ig a Kht-nak átutalja, akkor nem
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jelent problémát a december hónapban esedékes devizakölcsön törlesztés kifizetése.
A nyári idıszak csökkentett létszáma miatti csökkentett bevétel az, amire már
biztosan nem nyújt fedezetet.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy csodálkozik az ügyvezetı
igazgató úr elızıekben elmondott hozzászólásán. Megkérdezte az ügyvezetı
igazgató úrtól, hogy amit most elmondott, azt miért nem mondta el a bizottsági
üléseken.
Herter Gyula ügyvezetı igazgató úr a kérdésre azt válaszolta, hogy a bizottsági
ülések után számolta át annak ismeretében, amilyen döntés a bizottsági ülésen
született. Amikor elıször jelezte ezt a problémát, az a 2008. szeptember 30-ai
törlesztı részletnél jelentkezett. Úgy gondolta, hogy idejében kell szólnia ahhoz,
hogy ne akkor szóljon, amikor már „ég a ház”.
Török István képviselı úr megkérdezte, hogy a Kht. Felügyelı Bizottságának mi a
véleménye a kialakult problémáról.
Kırösiné Bódi Judit képviselını ügyrendi javaslatként fogalmazta meg, hogy ha az
utolsó pillanatban is, de úgy tőnik, hogy van a problémára megoldás, ezért a
képviselı-testület vagy vegye le napirendjérıl az elıterjesztést, vagy szavazzon róla.
Dr. Éles András polgármester úr azt kérte, hogy a képviselı-testület vegye
tudomásul, hogy a Kht. a költségvetésébıl a 2008. december hónapban esedékes
törlesztı részlet megfizetésére kész, és kezdeményezze a hitel törlesztésének
átütemezését, amihez szükségesnek tartana egy számítás elvégzését.
Herter Gyula ügyvezetı igazgató úr elmondta, hogy két törlesztı részletet a Kht.
nem tud kifizetni, ezért kéri az önkormányzat segítségét ahhoz, hogy az utolsó
törlesztı részlet megfizetésére 2010. év végén kerülhessen sor.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát a Kht. ügyvezetı igazgatójának módosított kérelme szerinti határozati
javaslat elfogadásáról.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. devizakölcsön
törlesztés támogatására vonatkozó módosított kérelmét 12 igen szavazattal és
1 tartózkodással (Balogh Zsigmond) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

441/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 100 %-os
tulajdonában álló, Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht.
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) ügyvezetı igazgatójának kérelmét –
és az ülésen elhangzottakat – megismerve úgy határoz, hogy hozzájárul a
devizakölcsön
futamidejének
2010.
év
végére
történı
meghosszabbításához.
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Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Kht. ügyvezetı
igazgatójának értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. december 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás pályázata alapján a
szeméttelep rekultivációjának finanszírozására vonatkozóan
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
3 bizottság (PB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta, 1 bizottság nem javasolja
elfogadásra, míg 2 bizottság módosítással, illetve javaslattal javasolja elfogadásra a
képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a VKIB, a PB és az MSzVB elnökei ismertették a
bizottságok javaslatait, amelyek a jegyzıkönyv mellékletét képezik.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy mi a magyarázata annak,
hogy a rekultiváció becsült nettó költsége a hajdúnánási szeméttelep esetében több,
mint kétszeresére emelkedett, és miféle becslés volt, ahol ilyen nagyságrendő eltérés
lehet, vagy esetleg más mőszaki tartalmat jelent.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a pályázat kiírása három
fordulóban történt. Elıször, amikor a tenderezés volt, nem volt pályázó, ezután más
mőszaki tartalommal meghirdették, ekkor lett pályázó, viszont megtámadták a
közbeszerzést, és új közbeszerzést kellett kiírni.
(Az ülésre Boros Miklós képviselı úr megérkezett, így a képviselı-testület ezt
követıen 14 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Török István képviselı úr azt kérte, hogy amennyiben lehetıség van arra, hogy
Hajdúnánás közigazgatási határán belül egy szemétgyőjtést meghirdetni, akkor azt az
önkormányzat tegye meg.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, hogy a pályázat összegének duplájára való
emelésével kapcsolatban az a véleménye, hogy olyan folyamatok történnek ezekben
az esetekben, ami érthetı ugyan, de nem elfogadható. Továbbra sem tudja megérteni
a város lakosságának azon rétegét, akik a jelen szemétszállítási körülmények ellenére
is kihordják a város külterületére a háztartásukban keletkezı hulladékot. Az ilyen
szemétkihordást lebonyolítók figyelmét arra hívta fel, hogy amikor az önkormányzat
hulladékgyőjtési akciót szervez, akkor ık is tevékenyen vegyenek részt a munkában.
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Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a 3 hulladéklerakó projekt nem
valósult volna meg, ha Debrecen városa és Debrecen polgármestere nem olyan
kitartó és nem olyan együttmőködı, mint amilyen volt 1999-ben. Biharkeresztes
polgármesterével igen szigorú feltételekkel, utolsóként írták alá a társulási
szerzıdést.
Remélhetıleg a létrehozott mezei ırszolgálat tagjai megırzik a város határát. A
szolgálat létrehozásának egyik indoka azt volt, hogy meg fogják akadályozni az
illegális szemétlerakásokat. Sokszor elmondta már, most is megfogalmazza a város
lakossága számára, hogy a hét pénteki napján a hulladékszállításban résztvevık az
ingatlanok elıl minden edényzetben és minden mennyiségben kihelyezett háztartási
hulladékot elszállítanak, ezért nincs értelme a város határába kihordani a szemetet.
(Az ülésre László Sándor képviselı úr visszaérkezett, így a képviselı-testület ezt
követıen 15 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Dombi György képviselı úr elmondta, hogy a külterületen elhelyezett hulladékok
általában építési törmelékek. Tudvalévı, hogy Hajdúnánáson nincs olyan hely
kijelölve, ahová a város lakossága az építési törmeléket elhelyezné. Korábban már
volt olyan elıterjesztés, amikor 2 vállalkozó jelezte, hogy csinálnának egy
hulladékfeldolgozót, ahol az építési törmeléket, illetve a zöld hulladékot dolgoznák
fel. Megkérdezte, hogy a 2 vállalkozó által tett bejelentés ügye hogy áll.
Dr. Éles András polgármester úr a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a
hulladékfeldolgozó helyének keresése van folyamatban, ami csak roncsolt területen
történı kialakítással jöhet létre.
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát az elıterjesztés határozati
javaslatának – a PB által, az összegszerőségre tett kiegészítéssel együtt – elfogadása
tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
pályázata alapján a szeméttelep rekultivációjának finanszírozására vonatkozóan
készült elıterjesztés határozati javaslatát – a PB által, az összegszerőségre tett
kiegészítéssel együtt – 13 igen szavazattal és 2 képviselı nem vett részt a
szavazásban és az alábbi határozatot hozta:

442/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hajdúnánási
szeméttelep rekultivációs munkálatainak elvégzéséhez 260 Ft/Euróval
számolva 12.539.864 Ft önerıt biztosít, úgy, hogy a 2008. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatala szakfeladatainak elıirányzat maradványa terhére
7.012.886,- Ft kerüljön átutalásra a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás számlájára 2008. december 31-ig, a fennmaradó
5.526.978,- Ft-ot pedig az önkormányzat 2009. évi költségvetésében
tervezve 2009-ban a kivitelezı végszámla benyújtását követı 8 napon belül
kell megfizetni.
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A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó
intézkedést tegye meg.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. december 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
természeti és történeti látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára,
kunhalmok rendbetételére kiírt pályázatban való részvételre
Elıadó: Dombi György ÜIB elnök
HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Dr. Kiss József képviselı úr
által, a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez kiírt pályázatban való részvételre
vonatkozóan benyújtott képviselıi önálló indítványának megtárgyalása
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselıtestület ezt a napirendet együtt tárgyalja Dr. Kiss József képviselı úr képviselıi
önálló indítványával.
Elmondta továbbá, hogy az elıterjesztést 4 bizottság (PB, ÜIB, MSzVB, VKIB)
megtárgyalta, s mindegyik bizottság javaslatokkal, módosításokkal, kiegészítésekkel
javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban az ÜIB elnöke ismertette a bizottság kiegészítéseit.
Dr. Kiss József képviselı úr – mint a képviselıi önálló indítványt benyújtó –
elmondta, hogy az ÜIB-nak a számszerő adatait megerısítette a VKIB azzal a
különbséggel, hogy az 1.) és 2.) határozati javaslatoknak a sorszámát megcserélte.
Személy szerint az a javaslata, hogy a pályázat önkormányzati önerı része bruttó
200.000,- Ft-tal megemelni, aminek az önrésze 40.000,- Ft, mert az oszlopok és
táblák effektív leásásáról, lefektetésérıl nem gondoskodtak.
Az általa benyújtott képviselıi önálló indítvány elıterjesztésének utolsó bekezdését
az alábbiak szerint módosítja:
- A határozati javaslat 1.) pontjában leírtak 400.000,- Ft önerıt jelentene,
- A határozati javaslat 2.) pontja abban módosulna, hogy turisztikai fejlesztés
címen legyen beadás, a Credit 2 Kft-t javasolja a pályázatot megíró cégnek,
amelyben nyereség orientált díjazást javasol megfogalmazni,
- a teljes projekt kidolgozásának és a beadásának idıpontját 2009. májusában
javasolja meghatározni,
- kiegészíti a szöveges anyagban nem szereplı kiadványszerkesztésnek a
szükségességével, az önerıt pedig a 2009. évi költségvetés terhére javasolja
biztosítani.
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Az elıterjesztéssel kapcsolatban az MSzVB és a PB elnökei ismertették a
bizottságok javaslatait.
Dombi György képviselı úr az alábbiak szerint foglalta össze
A képviselı-testület a november 20-án megtartott ülésén fogadta el a halmok
megmentésére vonatkozó intézkedési tervet. A napirend tárgyalása során került
szóba a 135/2008-as vidékfejlesztési pályázati lehetıség, ahol például lehet pályázni
a kunhalmok rehabilitációjára is. A testületi ülést követıen összehívott egy
megbeszélést, ahol jelen voltak a Déri Múzeum, az Örökségvédelmi Hivatal, a
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Polgármesteri Hivatal munkatársai.
Ennek a megbeszélésnek az volt a célja, hogy megvizsgálják annak a lehetıségét,
hogy ebbıl a pályázati forrásból mit lehet megvalósítani. Akkor az merült fel, hogy
reálisan két halommal kapcsolatosan lehetne pályázni, nevezetesen a Fekete-halom
és a Köves-halom vonatkozásában, ugyanis e két halomnál nincsenek tulajdonosi
problémák. Idıközben az is kiderült, hogy a Fekete-halomnál sem lehet pályázni,
ezért maradt a Köves-halom, viszont ennek a halomnak is rendezetlen a tulajdonjoga,
mivel a Béke TSz-nek földhasználati jog van bejegyezve. A megbeszélésen dr. Kiss
József képviselı úr felvetette a hajdúnánási túraútvonal létrehozását, a vízitúra
fogadó állomás és a szılıskertben található három csıszkunyhó felújításának
gondolatát.
Kiderült, hogy a halmokkal kapcsolatban nem lehet pályázati forrást bevonni,
ugyanis a tulajdonjogi dolog azt teljesen meggátolja. A halmoknak a rendbetétele
nem is olyan nagy összeg, ezért került a határozati javaslat 1.) pontjában 250.000,- Ft
meghatározásra. A határozati javaslat 2.) pontjában szerepel a három
csıszkunyhónak a felújítása, a túraútvonalak mentén a táblák elhelyezése. Ez kötıdik
a dr. Kiss József képviselı úr által benyújtott képviselıi önálló indítványhoz.
A vízitúra fogadó állomás felújítását egy más pályázati forrás keretében lehetne
megvalósítani, mivel az a turisztikai fejlesztés a 132/2008-as pályázati kiírásban
található. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 10. A Credit 2 Kft-vel
úgy kerültek kapcsolatba, hogy a Kft. a bölcsıde pályázatán dolgozik, és vállalták is
a január 10-i határidıt a pályázat – a vízitúra fogadó állomás felújításának
kivételével – elkészítésére és benyújtására.
A Ligetszépe Természetbarát Egyesület vezetıjével folytatott megbeszélés
eredményeként vállalnák, hogy a pályázatban részt vennének, közremőködnének,
azonban sem fizikai, sem anyagi, sem szellemi eszközzel nem rendelkeznek, a
nevüket adnák a pályázathoz. Ha a pályázatot az önkormányzat nyújtaná be, akkor
20 %-ot vesztene, de támaszkodni lehetne a Polgármesteri Hivatal apparátusára,
illetıleg a beszerzett eszközök a Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonába és
nem egy civil szervezet tulajdonába kerülnének.
(Az ülésrıl Oláh Miklós alpolgármester úr kiment, így a képviselı-testület ezt
követıen 14 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Buczkó József képviselı úr elmondta, hogy ı javasolta a csıszkunyhók felújítására
vonatkozó pályázati lehetıség kihasználását. Egyrészt azért, mert abba a turisztikai
kulturális vonulatba, amit Dombi György képviselı úr felvázolt, kiválóan
beleilleszthetı. Másrészrıl pedig ezek az építmények is sajnos meglehetısen
leromlott állapotba kerültek, hiszen az elmúlt 16 évben csak a legszükségesebb
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beavatkozások valósultak meg. 2008. évben az önkormányzat költségvetésébe
300.000,- Ft került betervezésre a csıszkunyhók megóvására, ami nem lett elköltve.
Kırösiné Bódi Judit képviselını elmondta, hogy azt kérte a LEADER
munkaszervezettıl, hogy egy munkatárs jöjjön el a képviselı-testület ülésére, mert ı
sem tud minden szakmai gondolatot tud precízen megválaszolni. Ha a pályázattal
kapcsolatosan felmerülne bárminemő kérdés, azt a munkaszervezet munkatársa
készséggel megválaszolja. Az MSzVB javaslata is arról szólt, hogy a testületi ülésen
válogatódjon ki, hogy milyen fejlesztést akar az önkormányzat végrehajtani, és azt
milyen pályázati alapba, illetve milyen határidıvel lehetne beadni.
Azt javasolta, hogy a képviselı-testület most arról döntsön, hogy milyen fejlesztést
milyen pályázatból kíván megvalósítani. A csıszkunyhók felújításával teljes
mértékben egyetért, mert véleménye szerint a közeljövıben nem lesz ilyen pályázati
kiírás.
László Sándor képviselı úr elmondta, hogy néhány évvel ezelıtt dr. Kiss József
képviselı úr képviselıi önálló indítvány keretében tett javaslatot egy vízitúra fogadó
állomás telepítésére. Az akkori képviselı-testület – elıkészületlenül – megszavazta.
Jelen pillanatban kiderült, hogy az teljesen holt beruházás. A képviselı-testület a
tavalyi évben megpróbálta a vízitúra fogadó állomás mőködtetését
magánvállalkozásba kiadni olyan feltételekkel, amelyet senki nem vállalt. Az
önkormányzat ráköltött erre a beruházásra kb. 4 millió forintot, amelynek fele
pályázati pénz felhasználásával történt. Ahhoz, hogy reális esély legyen arra, hogy a
vízitúra fogadó állomás betöltse a szerepét, talán tovább kellene vinni a
gondolatokat, esetleg csinálni kellene strand röplabda pályát, vagy egyéb olyan
lehetıségeket biztosítani, ami érdeklıdésre tarthatna számot. Hosszú távon nem látja,
hogy a vízitúra fogadó állomás kihasználtsága akár egy minimál szintig is felmérhetı
lenne.
Török István képviselı úr elmondta, hogy egyetért a László Sándor képviselıtársa
által elmondottakkal. Hangsúlyozta, hogy egy fél beruházással sohasem lehet
eredményeket elérni, illetve vállalkozót találni, aki azt megfelelıen mőködtetni
tudná. A túraútvonal megépítését fontosnak tartaná, mert a fürdıtıl a Keletifıcsatorna irányába a mostanitól egy rendezettebb terület alakulhatna ki.
Kırösiné Bódi Judit képviselı úr ügyrendi javaslatként fogalmazta meg, hogy a
képviselı-testület szavazzon arról, hogy mit csinál a jelen elıterjesztéssel. A.)
verzióként döntsön arról, hogy január 10-i beadási határidıvel milyen fejlesztésekre
nyújt be pályázatot, illetve B.) verzióként arról döntsön, hogy a májusi pályázati
határidıre az egész fejlesztésekre vonatkozóan kíván pályázatot benyújtani, és addig
az elıkészületi munkálatokat elvégzi.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen arról az ügyrendi javaslatról kérte a
testület tagjainak a szavazatát, mely szerint az elıterjesztés tárgyában szavazás
elrendelését tartja indokoltnak.
A képviselı-testület azt az ügyrendi javaslatot, mely szerint az elıterjesztés
tárgyában szavazás elrendelését tartja indokoltnak, 11 igen szavazattal,
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2 tartózkodással (Dr. Kiss József, Dombi György) és 1 képviselı nem vett részt a
szavazásban (Dr. Juhász Endre) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen összefoglalta az elıterjesztéssel
kapcsolatosan a saját, illetve a hozzászólásokban elhangzott javaslatokat:
A vízitúra fogadó állomás ügyét nem tekinti ma Hajdúnánáson lényegi
kérdésnek.
A kunhalmokkal kapcsolatban felmerült 250.000,- Ft-os költséget az
önkormányzat saját költségvetésébıl oldja meg.
- A vízitúra fogadó állomással és a hozzákapcsolódó javaslatokkal kapcsolatos
pályázat beadása májusban történjen meg.
- A csıszkunyhók felújítását és a táblák elhelyezésére vonatkozóan a január 10-i
beadási határidıvel a pályázat készüljön el.
Ezt követıen a bizottsági és az ülésen elhangzott javaslatok elfogadásáról kérte a
testület tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület a természeti és történeti látnivalók közvetlen környezetének
rehabilitációjára, kunhalmok rendbetételére kiírt pályázatban való részvételre
vonatkozó elıterjesztéssel kapcsolatban azt a javaslatot, miszerint
- az önkormányzat saját költségvetésébıl a kunhalmoknál elıterjesztett
költségvetés keretein belül, de maximum 250.000,- Ft erejéig támogatja a
kunhalmok megjelölését és környékének füvesítését, 14 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta (határozat a napirend végén),
- a csıszkunyhók és a velük kapcsolatos információs táblák kihelyezésével
kapcsolatos pályázat beadása a 2009. január 10-i határidıre történjen meg,
13 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Dr. Éles András) elfogadta (határozat a
napirend végén),
- a vízitúra fogadó állomás emeletráépítésével, játszótér, út kialakításával,
kerékpár és csónak vásárlásával kapcsolatos pályázat beadása a májusi határidıre
történjen meg, aminek fedezetét – 6 millió Ft-ot – az önkormányzat 2009. évi
költségvetésébe betervezi, 9 igen, 2 nem szavazattal (Dr. Éles András, László
Sándor) és 3 tartózkodással (Kırösiné Bódi Judit, Boros Miklós, Balogh
Zsigmond) elfogadta (határozat a napirend végén).
Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte, hogy a Credit 2 Kft. mint
pályázatíró cég megbízása mind a két pályázatra vonatkozik-e, illetve mennyi a
költsége és a képviselı-testület honnan biztosít rá fedezetet.
Kırösiné Bódi Judit képviselını azt javasolta, hogy a pályázatíró semmiképpen ne
sikerdíjért kerüljön megbízásra, mert ebbe a döntési mechanizmusban a
pályázatírónak semmilyen tevékenysége nem lesz. Olyan szerzıdés köttessen a Kftvel, hogy abban az esetben nem illeti meg a pályázatírói díj, hogyha formai vagy
alaki hibát követ el.
Dombi György képviselı úr elmondta, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság
1 millió Ft összeget javasolt az önerıre és a pályázatírásra.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt javasolta, hogy a képviselı-testület a
december hónapban tartandó rendkívüli ülésén döntsön a pályázatíró cég megbízási
díjáról. A májusi pályázat esetében azt döntse el a képviselı-testület, hogy mire is
akar pályázatot benyújtani.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a jegyzı asszony felhívta a
figyelmét arra, hogy a képviselı-testület arról is hozzon döntést, hogy a civil
szervezet, vagy az önkormányzat nyújtja-e be a pályázatot. Szavazásra tette fel azt a
javaslatot, miszerint ezeknél a pályázatoknál, amelyekre vonatkozóan a képviselıtestület pályázat benyújtását látja indokoltnak, az önkormányzatot jelöli meg
pályázónak.
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint ezeknél a pályázatoknál, amelyekre
vonatkozóan pályázat benyújtását látja indokoltnak, az önkormányzatot jelöli meg
pályázónak, 9 igen szavazattal és 5 képviselı nem vett részt a szavazásban (Kırösiné
Bódi Judit, Boros Miklós, Balogh Zsigmond, László Sándor) elfogadta (határozat a
napirend végén).
(Az ülésre Oláh Miklós alpolgármester úr visszaérkezett, így a képviselı-testület ezt
követıen 15 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen arról kérte a testület tagjainak a
szavazatát, miszerint díjazásra vonatkozó javaslat nélkül már most dönt a Credit 2
Kft. (Hajdúböszörmény, Polgári u. 73. sz., képviselı: Feketéné Molnár Erzsébet
pályázatíró) megbízásáról, amennyiben az ajánlatának pénzügyi feltételei is
elfogadhatóak lesznek a képviselı-testület számára.
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint díjazásra vonatkozó javaslat nélkül
már most dönt a Credit 2 Kft. (Hajdúböszörmény, Polgári u. 73. sz., képviselı:
Feketéné Molnár Erzsébet pályázatíró) megbízásáról, amennyiben az ajánlatának
pénzügyi feltételei is elfogadhatóak lesznek, 10 igen szavazattal és 5 képviselı nem
vett részt a szavazásban (Dr. Éles András, Oláh Miklós, Boros Miklós, Balogh
Zsigmond, László Sándor) elfogadta (határozat a napirend végén).
A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület az alábbi
határozatokat hozta:

443/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás
01080/9. hrsz. alatt található, 1 ha területen elterülı Köves-halom
rehabilitációját, ıshonos gyeppel történı betelepítését, valamint a
Hajdúnánási 0343/42; 0343/44; 343/43. hrsz. alatt található Fekete-halom
rehabilitációját határozza el.
A képviselı-testület a beruházáshoz szükséges 250.000,- Ft-ot az
önkormányzat 2009. évi költségvetésében betervezi.
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Felkéri a polgármestert, hogy a megjelölt összeg költségvetésbe történı
tervezésérıl és a beruházás megvalósításához szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. január 31. (a tervezésre)
2009. május 15. (beruházás megvalósításának határideje)

444/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz,
hogy pályázatot kíván benyújtani az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások
részletes feltételeirıl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján
kiírt pályázati kiírásra a csıszkunyhók felújítására és a velük
kapcsolatos információs táblák kihelyezésével kapcsolatosan.
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program „A Megújuló Vidék Útján” a
„Vidéki örökség megırzése” címő pályázat elkészítésével és határidıre
történı benyújtásával a Credit 2 Kft-t (4220 Hajdúböszörmény, Polgári
u. 73. sz., képviselı: Feketéné Molnár Erzsébet) bízza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásához
szükséges intézkedések megtételérıl – különös tekintettel a pályázati
összegre, az önerı összegére vonatkozó elıterjesztés készítésére –
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. december 31. - az elıterjesztés készítésére
2009. január 10.
- a pályázat benyújtására

445/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy
pályázatot kíván benyújtani az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások részletes
feltételeirıl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján kiírt pályázati
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kiírásra a vízitúra fogadó állomással kapcsolatosan (emeletráépítés,
játszótér és út kialakítása, csónakok és kerékpárok beszerzése).
A képviselı-testület a pályázathoz szükséges maximum 6.000.000,- Ft-os
saját erıt az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezésekor
figyelembe veszi.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati önerı tervezésérıl és a pályázat
határidıre történı benyújtásához szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. február 15. - költségvetésben való tervezés
2009. május 31. - pályázat benyújtása
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény (4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 12-14. szám) 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 Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám) kérelméhez készült elıterjesztés
határozati javaslatát 15 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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446/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy
pályázatot nyújt be a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti
Győjtemény (Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám) részére a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében „Tudásdepó-Expressz” - a
Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erısítése
az élethosszig tartó tanulás érdekében elnevezéső TÁMOP-3.2.4/08/01
kódszámú pályázaton.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete a támogatás
elnyerése esetén kötelezettséget vállal arra, hogy a sikeres pályázat
lezárását követı öt évig fenntartja a pályázat keretein belül vállalt
kötelezettségeket, fejlesztéseket.
Felkéri a polgármestert, hogy a Móricz Pál Városi Könyvtár és
Helytörténeti Győjtemény értesítésérıl, valamint a pályázat határidıre
történı benyújtásáról gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. január 12.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Kárpátaljai Magyar Fıiskoláért Alapítvány kérelméhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PB, MOISB) megtárgyalta, a PB 100.000,- Ft támogatást javasol a
képviselı-testületnek, míg a MOISB a PB által javasolt összeget támogatja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának – kiegészítve a PB által javasolt 100.000,- Ft
támogatási összeg beírásával – elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Kárpátaljai Magyar Fıiskoláért Alapítvány kérelméhez készült
elıterjesztés határozati javaslatát – kiegészítve a PB által javasolt 100.000,- Ft
támogatási összeg beírásával – 14 igen szavazattal és 1 képviselı nem vett részt a
szavazásban (Kırösiné Bódi Judit) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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447/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a
Kárpátaljai Magyar Fıiskoláért Alapítványnak (4400 Nyíregyháza, Sóstói
u. 31/b.) a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola
tetıszerkezetének és csatornahálózatának felújítására vonatkozó kérelmét, a
felújításhoz 100.000,- Ft összegő támogatást biztosít az önkormányzat
2008. évi költségvetésének tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a Kárpátaljai Magyar Fıiskoláért Alapítvány
(4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.) értesítésérıl és a határozatból adódó
intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. december 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás, Fürdı u. 6. szám alatti ingatlan felülépítménye lebontására vonatkozóan
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
3 bizottság (PB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta, 2 bizottság elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek, míg 1 bizottság kiegészítést fogalmazott meg.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a PB elnöke ismertette a bizottság javaslatát.
Az elıterjesztéssel kapcsolatosan kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának – kiegészítve a PB azon javaslatával, mely
szerint a Hajdúnánás, Bocskai u. 18. szám alatti ingatlan is kerüljön lebontásra, a
lakók elhelyezését követıen – elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánás, Fürdı u. 6. szám alatti ingatlan felülépítménye
lebontására vonatkozóan készült elıterjesztés határozati javaslatát – kiegészítve a PB
azon javaslatával, mely szerint a Hajdúnánás, Bocskai u. 18. szám alatti ingatlan is
kerüljön lebontásra, a lakók elhelyezését követıen, 15 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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448/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás, Fürdı
u. 6. szám alatti, 5390. hrsz-ú ingatlanon, valamint a Hajdúnánás, Bocskai
u. 18. szám alatt lévı épületek elbontását, majd a visszamaradó telkek
fejlesztési célú tartalékként való megtartását határozza el.
A Hajdúnánás, Bocskai u. 18. szám alatti épület lebontására a lakók
elhelyezését követıen kerüljön sor.
A képviselı-testület a bontási munkák megvalósításához szükséges
fedezetet az önkormányzat 2009. évi költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a bontásnak az önkormányzati vagyonról és
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott, többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendelet 8. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti pályáztatásáról
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. január 15. - a pályáztatásra
2009. január 31. - a 2009. évi költségvetésben való tervezésre
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés egyes
önkormányzati tulajdonú ingatlanok pályázati kiírására vonatkozó 357/2008. (X. 16.)
számú Képviselı-testületi Határozat módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
6 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB, VKIB) megtárgyalta, 4 bizottság
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek, 1 bizottság módosítást, 1 bizottság
javaslatot fogalmazott meg.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a PB és az MSzVB elnökei ismertették a
bizottságok javaslatait.
Szólláth Tibor képviselı úr elmondta, hogy az Egyeztetı Fórumon elhangzott a
megbízott irodavezetı részérıl, hogy nem tartja szerencsésnek azt, hogy a
Polgármesteri Hivatal készítse el az ajánlati dokumentációt. Az is elhangzott, hogy a
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környezı települések megtették az ilyen jellegő kiajánlásaikat, és nem hivatali
berkekben, hanem külsıs céggel készíttették el.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen szavazásra tette fel a határozati
javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy az ajánlati dokumentáció elkészítésének
határideje 2009. március 15.
A képviselı-testület az egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok pályázati kiírására
vonatkozó 357/2008.(X. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát – kiegészítve azzal, hogy az ajánlati
dokumentáció elkészítésének határideje 2009. március 15. – 15 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

449/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 357/2008.
(X. 16.) számú Képviselı-testületi Határozatával az önkormányzati
tulajdonban lévı Hajdúnánás, Bocskai u. 18. szám alatti (hrsz.: 3553.)
494 m2 területő ingatlanrész, a Hajdúnánás, Bocskai u. 20. szám alatti
(hrsz.: 3554.) 2515 m2 területő ingatlan, a Hajdúnánás, Fürdı u. melletti
(hrsz.: 5381/3.) 7100 m2 területő ingatlan, a Hajdúnánás, Tiszavasvári u.
melletti (hrsz.: 0124/29.) 1.8730 m2 területő ingatlan, a Hajdúnánás, Dorogi
u. 5. szám alatti (hrsz.: 3469.) 799 m2 területő ingatlan, a Hajdúnánás,
Dorogi u. 7. szám alatti (hrsz.: 3468.) 664 m2 területő ingatlanrész és a
Hajdúnánás,
Dorogi
u.
melletti
(hrsz.:
3261.)
2
kb. 2750 m területő ingatlanrészen 6 db építési telek értékesítésére kiírt
pályázattal kapcsolatosan elhatározza, hogy az ingatlanok értékesítésére
vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal készítsen ajánlati dokumentációt.
Felkéri a polgármestert, hogy az ajánlati dokumentáció elkészítésérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. március 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám alatti egyes bérlemények bérleti szerzıdésének
meghosszabbítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
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Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PB, ÜIB) megtárgyalta, az ÜIB elfogadásra javasolja, míg a PB
javaslattal javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a PB elnöke ismertette a bizottság javaslatát.
Az elıterjesztéssel kapcsolatosan kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának – a PB javaslatával együtt – elfogadása
tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám alatti egyes bérlemények
bérleti szerzıdésének meghosszabbítására készült elıterjesztés határozati javaslatát –
a PB módosító javaslatával együtt, mely szerint a főtési költség 10 %-os emeléssel
valósuljon meg – 15 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

450/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati
tulajdonban lévı 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám alatti, III. emeleti
302. és 303. számú irodahelyiségeket 2009. január 01-tıl 2013. december 31ig szóló, 5 éves határozott idıtartamra bérbe adja a korábbi bérlı az ING
Biztosító Zrt. (1068 Budapest, Dózsa György u. 84/b. szám) részére. A bérleti
díjat az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozattal egyezıen
1.200,- Ft/m2/hó + ÁFA összegben határozza meg az alábbi közüzemi
díjtételek alkalmazása mellett:
villamos energia költség:
főtési költség (október 15 - április
15-ig)
vízfogyasztás és csatorna (6 fı) díja:
egyéb közös költségek, iroda
takarítás:
irodai szemét elszállítása:
telefon:

Ft/hó + ÁFA
Ft/lgm3/hó +
ÁFA
Ft/fı/hó + ÁFA
Ft/ hó + ÁFA

4.300
60,5
290
5.500
15
Mindenkori
számla alapján

Ft/m2/hó + ÁFA

A közüzemi díjakat évente az infláció mértékével emelni kell.
A bérleti díj vonatkozásában a képviselı-testület a változtatás jogát fenntartja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezı ING Biztosító Zrt-nek a
határozatban foglaltakról való értesítésérıl gondoskodjon, valamint
felhatalmazza a bérleti szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. december 22. - értesítésre
2008. december 31. – szerzıdéskötésre
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. ügyvezetı igazgatójának (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22. szám) kérelméhez
Elıadó: Dr. 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 Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. ügyvezetı igazgatójának
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) kérelméhez készült elıterjesztés határozati
javaslatát 15 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

451/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Szoboszlai Zoltán, a
Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. ügyvezetı igazgatója
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) kérelmét megismerve úgy határoz,
hogy a Hajdúnánás, Irányi u. 1. fszt/5. szám alatti, 72 m2-es, 3 szobás,
összkomfortos, önkormányzati tulajdonú lakás bérlıkijelölési jogát
2009. január 01-tıl átengedi a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-nek
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám).
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl Szoboszlai
Zoltánt, a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. ügyvezetı igazgatóját
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) értesítse, valamint arra, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl
szóló 11/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 1. számú mellékletének a
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fentiek szerint módosítására vonatkozó elıterjesztés készítésérıl a
képviselı-testület januári ülésére gondoskodjon.

Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. január 05. - értesítésre
2009. január 22. - az elıterjesztés elkészítésére
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

A képviselı-testület ezt követıen visszatért a 16.) napirendként tárgyalt
„Elıterjesztés a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. Kft-vé való
átalakulásáról” címő napirend tárgyalásához. Az elıterjesztés tárgyában a Kht.
módosított alapító okiratának másolata kiosztásra került.

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. Kft-vé való átalakulásáról
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a kiosztott alapító okirattal
kapcsolatosan 2 módosítás elvégzése szükséges:
- Az önkormányzat megnevezése: Hajdúnánás Városi Önkormányzat
- Az ügyvezetı igazgató címe helyesen: Hajdúnánás, Bocskai u. 39. sz.
Dr. Kiss József képviselı úr megkérdezte, hogy az átalakulásnak van-e illetéke,
illetve egyéb díja.
Dr. Éles András polgármester úr a kérdésre azt válaszolta, hogy az átalakulásnak
kb. 100.000,- Ft költsége van, ami az ügyvédi díjat, a közzétételi díjat és eljárási
illetéket takarja. Megítélése szerint a már említett összeget a Kht. saját
költségvetésébıl ki tudja fizetni.
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát az elıterjesztés határozati
javaslatának – módosítva az elhangzottakkal – elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. Kft-vé való
átalakulásáról készült elıterjesztés határozati javaslatát – az alapító okirattal
kapcsolatosan elhangzott módosításokkal együtt – 15 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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452/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 100 %-os
tulajdonában álló Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht.
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) (továbbiakban: Kht.) átalakulását
határozza el a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. §
(3) bekezdése alapján az alábbiak szerint:
1. A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. Hajdúnánási Gyermekés Közétkeztetési nonprofit korlátolt felelısségő társaságként mőködik
tovább.
2. A kft. egyedüli tagja és az üzletrészek 100%-os tulajdonosa a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat.
3. Az átalakulás fordulónapja 2009. január 1.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. alapító
okiratát – a melléklet szerint – elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. január 31.

A

HAJDÚNÁNÁSI GYERMEK- ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ
TÁRSASÁG
ALAPÍTÓ OKIRATA
Hatályos 2009. január 1-tıl
Készítette: Dr. Major Judit
ügyvéd
4024 Debrecen, Iparkamara u. 4. 1/12.
52/533-687
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A jelen Alapító Okirat aláírói a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 4.§ és 365.§ (3)a, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. alapján a Hajdúnánási
Gyermek és Közétkeztetési Közhasznú Társaság (09-14-000083) 2009. január 1. napjától
nonprofit korlátolt felelısségő társaságként mőködik tovább, mely társaság alapító okiratát
egységes szerkezetbe foglaltan az alábbiak szerint állapítják meg:
I.
A TÁRSASÁG ADATAI
1. pont
A Társaság cégneve: Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
Rövidített neve:

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
2. pont

A Társaság székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6.
A Társaság telephelyei:4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104.
4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a.
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.
4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19.
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12.
4080 Hajdúnánás, Attila u. 26.
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107.
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24.
4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 4.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI
A Társaság fı tevékenységi köre:
56.29/08

Egyéb vendéglátás

A Társaság további tevékenységi körei:
43.29/08
43.22/08
43.34/08
41.10/08
68.20/08
43.91/08
43.99/08
43.21/08

Egyéb épületgépészeti szerelés
Víz-, gáz-, főtés-, légkondicionáló-szerelés
Festés, üvegezés
Épületépítési projekt szervezése
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Tetıfedés, tetıszerkezet-építése
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Villanyszerelés
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56.21/08
74.90/08
82.99/08
85.51/08
96.09/08
88.10/08
88.91/08
88.99/08

Rendezvényi étkeztetés
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység
M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás
Sport, szabadidıs képzés
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
Idısek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Gyermekek napközbeni ellátása
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A Társaság közhasznú tevékenységei:
56.29/08 Egyéb vendéglátás
56.21/08 Rendezvényi étkeztetés
88.10/08 Idısek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
88.91/08 Gyermekek napközbeni ellátása
88.99/08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
A Társaság üzletszerő gazdasági tevékenységei:
43.29/08
43.22/08
43.34/08
41.10/08
68.20/08
43.91/08
43.99/08
43.21/08
74.90/08
82.99/08
85.51/08
96.09/08

Egyéb épületgépészeti szerelés
Víz-, gáz-, főtés-, légkondicionáló-szerelés
Festés, üvegezés
Épületépítési projekt szervezése
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Tetıfedés, tetıszerkezet-építése
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Villanyszerelés
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység
M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás
Sport, szabadidıs képzés
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A Társaság által végzett üzletszerő gazdasági tevékenységek kiegészítı jellegőek, a Társaság a
vállalkozási tevékenységet a közhasznú tevékenysége elısegítése érdekében, a Társaság
közhasznú céljai veszélyeztetése nélkül köteles végezni.
A Társaság bejegyzéséig a közhasznú társaság hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem
végezhet, továbbá az engedélyköteles tevékenységeket csak a hatósági engedélyek beszerzését
követıen gyakorolhatja.
A Társaság a gazdálkodási tevékenységébıl származó nyereségét nem osztja fel tagjai között,
azt a létesítı okiratában meghatározott közhasznú tevékenységei ellátására köteles fordítani.
A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
5. pont

A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
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(adószám: 15372662-2-09)
6. pont
A TAGOK TÖRZSBETÉTEI, ÜZLETRÉSZEI, SZAVAZATAI

Tag neve

Törzsbetét (Ft)
készpénz
apport
116.200.000.-

34.500.000.-

Szavazatok
száma

Üzletrész
%

151.000

100

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
II.
A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY
7. pont
A TÁRSASÁG TÖRZSTİKÉJE
A Társaság törzstıkéje 150.700.000.-Ft, azaz Százötvenmillió-hétszázezer forint, amelybıl
116.200.000.-Ft pénzbeli betét, 34.500.000.-Ft apport, amely a hajdúnánási 3508 hrsz alatt
nyilvántartott ingatlanból áll.
8. pont
A TÖRZSTİKE MEGFIZETÉSE
A társaság alapítója a 116.200.000.-Ft törzsbetétet a Társaság bankszámlájára befizette. Az
apportként bevitt hajdúnánási 3508 hrsz alatti ingatlan szintén a társaság rendelkezésére áll.
9. pont
A TAG ÜZLETRÉSZE ÉS FELOSZTÁSA
A Társaság bejegyzését követıen a tagok jogait és a Társaság vagyonából ıket megilletı
hányadot az üzletrész testesíti meg. Azonos mértékő üzletrészhez azonos tagsági jogok
főzıdnek.
Az alapító üzletrésze közvetlen irányítást biztosító befolyásnak minısül.
A társaságnak egy üzletrésze van, amely az alapító tulajdonában áll. Az üzletrész kívülálló
személyre adás-vételi szerzıdésen kívül más jogcímen nem ruházható át.
Az üzletrész csak átruházás, megszőnt tag jogutódlása és öröklés esetében osztható fel. A
felosztáshoz az alapító hozzájárulása szükséges.
A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.
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10. pont
A TÖRZSTİKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA
Az alapító a törzstıke felemelését rendelheti el, ezt teljesíteni új törzsbetétek befizetésével
lehet. A törzstıkét csak a törzsbetétek teljes befizetését követıen szabad felemelni.
A törzstıke felemelése a cégjegyzékbe való bejegyzéssel válik érvényessé.
Az alapító elrendelheti a törzstıkét 3.000.000.-Ft-ig terjedı mértékben leszállítani. Az errıl
szóló alapítói határozatban meg kell jelölni, hogy erre tıke kivonás vagy veszteség
rendezése érdekében vagy a saját tıke más elemeinek növelése érdekében kerül sor.
A törzstıke leszállítása esetében a megmaradó törzsbetétek legkisebb összege 100.000.-Ftnál nem lehet kevesebb.
A törzstıke leszállítását az ügyvezetı köteles a Cégbíróságnak bejegyzés és közzététel
végett bejelenteni, a társaság hitelezıit a Gt. rendelkezései keretei között felhívni.
11. pont

A DÖNTÉSHOZATAL
A társaságnál taggyőlés nem mőködik.
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, ideértve az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó döntést is,
b.) az alapításért felelıs tagok , az ügyvezetık és a felügyelı bizottsági tagok ellen
kártérítési igények érvényesítése, továbbá intézkedése az ügyvezetı ellen indított
perekben a társaság képviseletérıl,
c.) az üzletrész felosztásáról,
d.) az ügyvezetı megválasztásáról, visszahívásáról és díjazása megállapításáról és az
ügyvezetı tekintetében – munkaviszony fennállta esetén – a munkáltatói jogok
gyakorlója,
e.) a könyvvizsgáló megválasztásáról és visszahívásáról,
f.) a felügyelı bizottsági tagok megválasztásáról és visszahívásáról,
g.) a társaság jogutód nélküli megszőnésérıl, átalakulásáról, valamint más gazdasági
társaság alapításáról, illetve mőködı társaságba tagként való belépésrıl,
h.) az alapító okirat módosításáról,
i.) olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetıjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
j.) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szervvel, a közhasznú tevékenység
folytatásának feltételeirıl kötött megállapodás megkötése,
k.) mindazon kérdésekrıl, amelyeket a jogszabályok vagy a jelen alapító okirat kizárólagos
hatáskörébe utal.
A döntéshozatalt megelızıen az alapító köteles a felügyelı szerv, valamint a legfıbb szernek
nem minısülı ügyintézı és képviseleti szerv véleményének megismerése érdekében ülést
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összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésrıl készült
jegyzıkönyvek nyilvánosak.
III.
KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS
12. pont
(1) A társaságot a vezetı tisztségviselık képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint a
bíróságok és más hatóságok elıtt.
(2) A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történı aláírásra való
jogosultság.
(3) A cégjegyzés módja önálló.
(4) A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében oly módon, ill. formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (címpéldány) tartalmazza.
(5) A társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a Társaság képviseletére
jogosultak az iratokat a társaság cégneve alatt - hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelıen saját névaláírásukkal látják el.
(6) A közhasznú szervezet vezetı szerve legalább évi egy alkalommal ülésezik. Az ülést a
legfıbb szerv elnöke hívja össze, írásban, az ok és cél, valamint a napirendi pontok
megjelölésével. A legfıbb szerv ülései nyilvánosak, határozatát egyszerő szótöbbséggel hozza.
(7) A vezetı szerv döntéseirıl jegyzıkönyv készül, amely tartalmazza a vezetı szerv döntésének
tartalmát, idıpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzık számarányát.
(8) A vezetı szerv döntéseit az érintettekkel helyben szokásos módon (helyi tv, illetve a
Polgármesteri Hivatal hirdetıtáblája), a határozatok közzétételével közli, valamint a Felügyelı
Bizottságot, a Könyvvizsgálót és a társaság tulajdonosát a döntés meghozatalát követı 8 napon
belül írásban és elektronikus formában értesíti.
(9) A közhasznú szervezet irataiba való betekintés elızetes egyeztetés alapján minden érintett
számára lehetséges.
(10) A közhasznú szervezet szolgáltatás igénybevételének módja: a gyermekétkeztetést a
gyermekek az oktatási intézményeken, míg a felnıtt étkeztetést a felnıttek a közhasznú
szervezeten keresztül vehetik igénybe.
(11) A közhasznú szervezet minden év május 31-ig írásban beszámol az azt megelızı év
eredményérıl, a végzett tevékenységrıl, melyet az alapító köteles nyilvános ülés keretében
megtárgyalni.
(12) A döntéshozatalt megelızıen a tag köteles a felügyelı szerv, valamint a képviseleti szer
véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. A
felügyelı szerv és a képviseleti szerv írásos véleményezés esetén döntéshozatalt megelızı
8. napig kötelesek véleményüket a vezetı szerv tudomására hozni.
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IV.
13. pont
A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE
(1) A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét a tagok közül, vagy kívülálló
személyek körébıl választott ügyvezetı látja el. Az ügyvezetı csak természetes személy lehet,
feladata csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. Az ügyvezetı a Társaság
tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.
(2) A tagok személyében, vagy üzletrészében bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek
átruházását (átszállását), felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését, vagy bevonását az
ügyvezetınek át kell vezetnie a tagjegyzéken.
(3) Az ügyvezetı feladatát egyebekben a Társasági szerzıdés, a taggyőlés és a hatályos
jogszabályok határozzák meg.
A Társaság ügyvezetıje:
HERTER GYULA
(sz.: Gyoma, 1964.11.01., an.: Izsó Piroska)
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 39. sz.
Az ügyvezetı kijelölése 2009. december 31-ig szól.
(5) A Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat Herter Gyula ügyvezetı gyakorolja.
(6) Az ügyvezetı jogviszonyára – ha az ügyvezetıi tisztséget nem munkaviszony keretében látja
el – a Ptk-nak a megbízási szerzıdésre vonatkozó szabályait kell megfelelıen alkalmazni.
(7) Az ügyvezetı tisztsége megszőnik
 a megbízás idıtartamának lejártával,
 visszahívással,
 törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével,
 lemondással,
 elhalálozással.
Az ügyvezetı tisztségérıl bármikor lemondhat, azonban ha a társaság mőködıképessége
megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétıl számított 60. napon válik hatályossá,
kivéve ha a Társaság legfıbb szerve az új vezetı tisztségviselı megválasztásáról már
megelızıen gondoskodott.
Az ügyvezetı évenként írásos beszámolóban köteles rögzíteni a társaság vagyona
felhasználását, ill. a célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységét.
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Az ügyvezetı köteles gondoskodni arról, hogy az éves beszámolóval egyidejőleg
közhasznúsági jelentést készítsen az 1997. évi CLVI. tv. 19.§ (3). bek-nek megfelelıen.
A közhasznúsági jelentés elfogadásához az alapító döntése szükséges.
A társaság ügyvezetıje a társaság határozatairól köteles nyilvántartást vezetni. A határozatok
könyvében az alapító a döntéseit idırendben köteles nyilvántartani oly módon, hogy a
nyilvántartásból az alapító döntésének tartalma, a döntés idıpontja és hatálya, valamint a
döntést megelızıen az ügyvezetıtıl és a felügyelı bizottságtól beszerzett írásos vélemény
tartalma megállapítható legyen.
14. pont
A TÁRSASÁG FELÜGYELİ BIZOTTSÁGA
A Társaság Felügyelı Bizottsági tagjainak száma 3 fı. A Társaság Felügyelı Bizottságának
tagjai:
Tóth Péter (1970.09.17., an: Szennyai Anna) 4080 Hajdúnánás, Reményi u. 7/a.
Richter Éva (1953.10.16., an: Tar Julianna) 4080 Hajdúnánás, Bocskai u .48.
Szabó András (1963.03.19., an: Boros Mária) 4080 Hajdúnánás, Hıforrás u. 26.
A Társaság felügyelı bizottsági tagjai tevékenységüket 2011. november 30-ig terjedıen látják el.
A Felügyelı Bizottság 3 havonta ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze. Az ülés összehívását –
az ok és a cél megjelölésével – a felügyelı bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktıl,
aki a kérelem kézhezvételétıl számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelı bizottság
ülésének 30 napon belüli idıpontra történı összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz
eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
A felügyelı bizottság ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg, amelyet a közhasznú társaság
legfıbb szerve hagy jóvá.
A Felügyelı Bizottság testületként jár el. A felügyelı bizottság sorából elnököt választ. A
felügyelı bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább két tag jelen van.
Határozatát egyszerő szótöbbséggel hozza.
A felügyelı bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A felügyelı bizottság egyes ellenırzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, ill. az
ellenırzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenırzés megosztása nem érinti a
felügyelı bizottsági tag felelısségét, se azt a jogát, hogy az ellenırzést más, a felügyelı bizottság
ellenırzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
A felügyelı bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az ellenırzési
kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
A felügyelı bizottság ellenırzi a társaság mőködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetı
tisztségviselıktıl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
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A felügyelı bizottság tagjai az alapító ülésén tanácskozási joggal vesz részt.

15. pont
A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA
A Társaság könyvvizsgálója:
„NYÍR-AUDIT” Könyvvizsgáló és Tanácsadó
Korlátolt Felelısségő Társaság
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Moszkva u. 7,
cégjegyzékszám: 15-09-064875,
képviselı: Remenyikné Kovács Róza ügyvezetı)
A könyvvizsgálatáért felelıs személy:
REMENYIKNÉ KOVÁCS RÓZA
(an.: Szeiffert Róza)
4400 Nyíregyháza, Moszkva u. 7.
Könyvvizsgálói igazolvány száma: 002010
A könyvvizsgáló kijelölése 2009. május 31-ig szól.
A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszerőségét köteles a
könyvvizsgálóval ellenıriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a
beszámolóról a tag nem hozhat döntést. Ezen túlmenıen a könyvvizsgáló a tag elé terjesztett
minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós
adatokat tartalmaz-e, ill. megfelel-e a jogszabályok elıírásainak.
A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, a vezetı tisztségviselıktıl, a felügyelı
bizottság tagjaitól, ill. a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját,
pénztárát, szerzıdéseit megvizsgálhatja.
A könyvvizsgáló a társaság alapítójának ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a
könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezetı szerv, ill a felügyelı bizottság ülésére is meg
lehet hívni. ill. a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét.
Ha a könyvvizsgáló megállapítja, ill. tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának jelentıs
mértékő csökkenése várható, ill. olyan tényt észlel, amely a vezetı tisztségviselık vagy a
felügyelı bizottsági tagjainak törvényben meghatározott felelısségét vonja maga után, köteles a
társaság alapítójának, vezetı szervének összehívását kérni.
Ha a társaság alapítójának legfıbb szervét nem hívják össze, vagy a legfıbb szer a jogszabályok
által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles errıl a törvényességi
felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
A könyvvizsgáló felelısségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban ill. a Polgári
Törvénykönyvben meghatározott felelısségi szabályok az irányadóak.

1178
16. pont
A TÁRSASÁG IDİTARTAMA ÉS ÜZLETI ÉVE
A társaság az alapító okirat aláírásától kezdıdıen határozatlan idıtartamra alakul.
17. pont
A FELÜGYELİ SZERV
A felügyelı szerv elnöke, vagy tagja, illetve a könyvvizsgálószemélye vonatkozásában nem lehet
a felügyelı szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezetı szerv elnöke vagy tagja,
b) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik,
c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, a létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója, illetve
e) a társaság megszüntét követı két évig nem lehet más társaság vezetı tisztségviselıje az a
személy, aki olyan társaságnál töltött be – annak megszüntét megelızı két évben legalább
egy évig – vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozást
nem egyenlítette ki.
18. pont
A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA
A Társaság gazdálkodását a magyar jogszabályok és a magyar számviteli szabályok szerint végzi.
19. pont

A TÁRSASÁG MEGSZŐNÉSE
(1) A társaság megszőnik, ha
 elhatározza jogutód nélküli megszőnését,
 elhatározza jogutódlással történı megszőnését, átalakulását,
 a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
 jogszabály így rendelkezik,
 a Bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
(2) A Társaság jogutód nélkül történı megszőnése esetén az alapító részére a tartozások
kiegyenlítését követıen csak a törzsbetétjei alapításkori értéke adható ki. Az ezt meghaladó
vagyonát a társaság fıtevékenysége szerinti hasonló közhasznú tevékenységre kell fordítani.
20. pont
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
(1) Ez az Alapító Okirat három példányban készült.
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(2) Az ügyvezetı a jelen Alapító Okiratban, a Társaság adataiban történı változások tényét 30
napon belül bejegyzés és közzététel végett bejelenti a Cégbíróságnak.
(3) A Társaság tagja megbízza a Dr. Major Judit Ügyvédi Irodát (4024 Debrecen, Iparkamara u.
4. 1/12., képv.: Dr. Major Judit ügyvéd) az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint meghatalmazzák arra, hogy a Társaság
cégnyilvántartásba történı bejegyzése érdekében a Cégbíróság elıtt teljes jogkörrel eljárjon.
A jelen Alapító Okiratot aláíró tag kijelenti, hogy ezen okiratban foglalt valamennyi rendelkezés
akaratával mindenben megegyezik, s e tényt aláírásával igazolja.
A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény és a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
D e b r e c e n, 2008. december 18.
............................................................
Dr. Éles András
polgármester
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
nevében
Ellenjegyzem Debrecenben, 2008. december 18-án
Dr. Major Judit
ügyvéd

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
(A képviselı-testület ezt követıen a mai napon felvett napirendek elıterjesztéseit
tárgyalta.)

HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Pedagógiai Szakszolgálat további mőködéséhez
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
5 bizottság (PB, ÜIB, MOISB, ESzB, MSzVB) megtárgyalta, 3 bizottság elfogadásra
javasolja a képviselı-testületnek, míg 2 bizottság javaslatokat fogalmazott meg.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy az elıterjesztés határozati
javaslatának 1.) és 3.) pontjaiban némi módosítást javasolna.
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A határozati javaslat 1.) pontja az alábbiak szerint alakulna:
„Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy 2009.
január 1-tıl Hajdúdorog Önkormányzatával nem újítja meg a Pedagógiai
Szakszolgálat feladatellátásáról szóló szerzıdést.”
A határozati javaslat 3.) pontja az alábbiak szerint alakulna:
„Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a jövıben
csak akkor köt pedagógiai szakszolgálat ellátására vonatkozó szerzıdést Hajdúdorog
Város Önkormányzatával, amennyiben a szolgáltatás várható költségeit elıre
megfizeti.”
Kérte a képviselı-testület tagjait, hogy az általa elmondottakat fontolja meg és
fogadja el.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy az elızıekben elhangzott
módosítások mindegyike helytelen. Az egyik azért, mert nem az önkormányzat látta
el a feladatot, a másik azért, mert nem kell megújítani, mert érvényes
együttmőködési szerzıdés van.
Szólláth Tibor képviselı úr elmondta, hogy érdemes áttekinteni a történetet. Több
mint egy éve volt az a PB ülés, amikor az intézmény vezetıje az intézmény
mőködésérıl számolt be, és akkor derült fény arra, hogy tulajdonképpen a jelenleg is
érvényes szerzıdés, amiben meg van határozva, hogy másfél millió forintot fizet
Hajdúdorog a pedagógiai szakszolgálatért, az nem értékarányos azzal a
szolgáltatással, amit Hajdúdorog igénybe vesz. Ekkor a Pénzügyi Bizottságnak volt
egy olyan kérése a polgármester úr irányába, hogy indítson el egy olyan tárgyalást,
ahol ez az igénybevétellel arányos költségtérítés kerüljön szóba, illetve a
szerzıdésnek a térítési díjra vonatkozó újratárgyalása történjen meg. Ezután volt egy
közmeghallgatás, ahol megjelent Hajdúdorog város polgármestere, és közölte, hogy a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat egy diktátumot közölt Hajdúdoroggal, ami
felháborító, mert nem az az elintézésnek a módja. Tulajdonképpen 2008. ıszéig nem
történt semmi, mígnem a polgármester úr egy más ügyben megjelent, és
gyakorlatilag az év végére van egy kombináció. A pedagógiai szakszolgálatra
vonatkozóan Hajdúdoroggal van egy élı szerzıdés, amelyben meghatározott
összeget kell fizetnie Hajdúdorognak. Ez a szerzıdés nem lett felülbírálva. A
hajdúnánási önkormányzat elég nehéz helyzetben van abból a szempontból, hiszen
egy év alatt nem jutott sehová sem. Hajdúdorog önkormányzata azt mondja, hogy
szeretné látni, hogy azt a szolgáltatást, amit Hajdúnánás város mond, azt valóban
igénybe veszik-e. Hangsúlyozta, hogy azt kell mérlegelni a hajdúnánási
önkormányzatnak, hogy van egy mőködı pedagógiai szakszolgálata, ami jelenleg
ellátja Hajdúdorogot és Hajdúnánást is. Ha végleges szakításra kerül sor
Hajdúdoroggal, akkor komoly kapacitástöbblet fog jelentkezni Hajdúnánáson, a
pedagógiai szakszolgálat területén. Számára megnyugtató megoldás az lenne, ha
Hajdúdoroggal egy rendezett formában történı megállapodás történne, ami tükrözi
azt az értéket, amit a pedagógiai szakszolgálat területén igénybe vesznek. Azt kellene
elérni, hogy mindkét fél számára jól ellenırizhetı és kontrollálható körülmények
között mindenki megfizesse azt a szolgáltatást, amit igénybe vesz.
Dr. Éles András polgármester úr személyes érintettség okán elmondta, hogy
Szólláth Tibor képviselı úr elızı hozzászólásából kimaradt az a tény, hogy
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Hajdúdorog önkormányzatának jobboldali képviselıcsoportja a polgármester által
elıterjesztett anyagot, amely arra vonatkozott, hogy a pedagógiai szakszolgálat
területén felgyülemlett adósság kerüljön megfizetésre, nem fogadta el.
Kırösiné Bódi Judit képviselını ismertette az MSzVB által megfogalmazott
javaslatot.
Balogh Zsigmond képviselı úr elmondta, hogy véleménye szerint a pedagógiai
szakszolgálat létrehozásakor a 2 város közösen gondolkodott a szakszolgálati feladat
ellátásában. Az indulás pillanatában elképzelhetı, hogy az az anyagi hozzájárulás,
amit Hajdúdorog bevállalt, az reálisnak tőnt a megyei és a hajdúnánási hozzájárulás
mellett. Azonban az elsı évben már abból adódtak a problémák, hogy Hajdúdorog
Város Önkormányzata a vállalt feladatait nem teljesítette, ami a tárgyi eszközökre, a
felszerelésekre vonatkozott. Több alkalommal történtek egyeztetések, azonban
ígéreteken kívül semmit nem kaptak. Már a kezdet kezdetén kérte, mint érintett
intézményvezetı a polgármester urat és a jegyzı asszonyt, hogy ezt a helyzetet fel
kell valamilyen szinten oldani, mert csak úgy fizetik a szolgáltatás nagyobbik részét.
Ez igen lassan haladt. Gyakorlatilag Hajdúdorog városának az ellenırzési joga az
elsı perctıl kezdıdıen megvolt. Amikor a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete elıtt beszámolt a pedagógiai szakszolgálat munkájáról a Makláry
iskola vezetıje, akkor sem élt a hajdúdorogi képviselı-testület, és tudomása szerint
az elmúlt évben sem, sıt a 2008. évben sem. Tehát a hajdúdorogi képviselıtestületnek minden évben meg lett volna a lehetısége arra, hogy ha vitatja az anyagi
hozzájárulás mértékét, akkor azt jelezhette volna. A különbözı tanügyi iratokból
fellelhetıek azok az adatok, amelyekbıl megállapítható a szakszolgálat
igénybevételére vonatkozó számok. Úgy gondolja, hogy ezekbe az iratokba való
betekintés nem akadályozhatja Hajdúdorogot semmiképpen, hogy azt az összeget,
amivel Hajdúnánásnak évek óta tartozik, megfizesse. Megítélése szerint nem a két
város polgármesterének egyeztetésén múlik, hanem konkrétan a hajdúdorogi
képviselı-testület vizsgálódni és nem fizetni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy a módosító javaslatai azt
szolgálják, hogy egyrészt finomításra kerüljön a leírt szöveg, másrészt a fölös
kapacitásról ne mondjon le az önkormányzat. A javaslatai lehetıvé teszik, hogy akár
intézményi szinten pedagógiai szakszolgálati feladatokat láthasson el Hajdúdorogon.
Számára úgy tőnik, hogy a két önkormányzat közötti együttmőködés nem mőködik
valamilyen oknál fogva.
Dr. Éles András polgármester úr emlékeztette a képviselı-testület tagjait arra,
hogy 2 létszámot kért a Makláry iskola igazgatója a feladat ellátásához. A két
létszám kérdésében azóta visszalépés van. Azt látja, hogy a képviselı-testület egyik
csoportjától azért kap elmarasztalást, mert nem volt elég hatékony és határozott,
most pedig a két város együttmőködésére tekintettel mindenki egy szolidabb, egy
visszafogottabb reakciót vár. Azt kérte, hogy a képviselı-testület az ügyet egyforma
mércével mérje.
Balogh Zsigmond képviselı úr elmondta, hogy szeretné a képviselı-testület tagjait
arra emlékeztetni, hogy nem olyan régen szóba került az a téma, éppen a társulás és a
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finanszírozás kapcsán, hogy gyakorlatilag ez a közös pedagógiai szakszolgálat
2009. január 1-tıl semmilyen kistérségi finanszírozást nem kap. Lehet, hogy jobban
jár a pedagógiai szakszolgálat, ha Hajdúnánás önmagában végzi a feladatot. Úgy
gondolja, hogy ez nem zárja ki azt, hogy a Hajdúdorogon meglévı pedagógiai
szakszolgálati feladatellátásban részt vegyen Hajdúnánás, csak nem úgy, mint
intézményfenntartó társulás, hanem vállalt feladatként „bérmunkában” végezné a
tevékenységét. Ezzel egy olyan tiszta pénzügyi helyzet teremtıdik, aminek során a
végzett munka ellenértéke leszámlázásra kerülne, és azt követıen történne a számla
kifizetése. Az a véleménye, hogy nem kell szétszakítani mindent, de ha ez a közös
dolog nem mőködik, akkor ez a másik megoldás járható lehet.
Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy szeptember 1-tıl
az utaztatással felmerülı költségeket a helyi önkormányzatnak kell megfizetnie.
Szabóné Marth Éva képviselını elmondta, hogy jelen helyzetben ı a szigorúbb
változatnak a híve, mert az ügyben 2 éve nem mőködnek a tárgyalások és az
együttmőködések. Nem látja értelmét annak, hogy az ügy tovább húzódjon, ezért a
szigorúbb változat elfogadását javasolja a képviselı-testületnek.
László Sándor képviselı úr kompromisszumos megoldásként azt javasolta, hogy a
2006. évi szolgáltatásnak a díját Hajdúdorog önkormányzata még ebben az évben
fizesse meg, míg a 2007. évre vonatkozóan a megfizetésre 2009. március 31-i
határidı kerüljön meghatározásra.
Kırösiné Bódi Judit képviselını elmondta, hogy azzal egyetért, hogy Hajdúnánás
önkormányzatának sem érdeke az, hogy a pedagógiai szakszolgálat területén az
együttmőködés Hajdúdoroggal megszakadjon. Javaslata az, hogy szét kellene
választani a hajdúdorogi önkormányzattal való tárgyalást két részletbe. Az egyik,
december 31-ig le kellene tisztázni, hogy mi van a tartozással, a második lépésben a
Balogh Zsigmond képviselı úr javaslatát tartaná jó ötletnek, hogy vállalkozói alapra
kellene helyezni a szolgáltatás további vitelét.
Szabóné Marth Éva képviselını elmondta, hogy az elhangzottak kapcsolódóan
lehetne úgy módosítani a határozati javaslat 1.) pontját, hogy Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy amennyiben Hajdúdorog város
önkormányzata 2008. december 31-ig nem fizeti meg a 2006. és 2007. évre
vonatkozó tartozását, akkor felmondja az együttmőködést.
Dr. Éles András polgármester úr az alábbiakban foglalta össze az elhangzottakat:
Amennyiben a 2006. és 2007. évre Hajdúnánás Városi Önkormányzat által
megállapított díj nem kerül 2008. december 31-ig átutalásra, akkor a hajdúnánási
önkormányzat a pedagógiai szakszolgálat feladataira vonatkozó megállapodást
Hajdúdorog Városi Önkormányzatával 2008. december 31. napjával felmondja. A
2008. év díjának megfizetésére 2009. január 31-ig kapjon határidıt Hajdúdorog
város önkormányzata.
A Pedagógiai Szakszolgálat vonatkozásában Hajdúnánás felajánlja egyrészt azt,
hogy szerzıdéses alapon, valamennyi összeget elıre megfizetve, vagy a szolgáltatás
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vásárlásával a számla kibocsátását követı 8 napon belüli fizetéssel, a feladatot
továbbra is ellátja.
Szólláth Tibor képviselı úr – mint a jobboldali frakció vezetıje – frakcióösszefoglalóként elmondta, hogy az elıterjesztés mellékleteként csatolt iratból lehet
látni, hogy 2008. október 10-én a hajdúdorogi képviselı-testület együttmőködési
szándékát fejezte ki, és felszólította a polgármestert, hogy a 2008. március 11-én
elfogadott képviselı-testületi határozat értelmében, amelyben 3 millió forint
átutalását fogadta el, a fizetési kötelezettségnek tegyen eleget. Véleménye szerint
szüneteltetni kellene a szolgáltatást addig, amíg nem születik megállapodás, illetve
nem rendezıdik a jelenlegi helyzet.
Dr. Éles András polgármester úr ismertette a baloldali frakció állásfoglalását,
miszerint Hajdúdorog Városi Önkormányzat 2008. december 31-ig fizesse meg a
vitássá nem tett 2006. és 2007. évre vonatkozó szolgáltatási díjat, míg a 2008. évre
vonatkozóan a díjfizetési kötelezettségének 2009. január 31-ig tegyen eleget.
Amennyiben a 2006. és 2007. évre vonatkozó díj összege nem érkezik meg 2008.
december 31-ig, vagy nem küldik el másolatban az átutalásra vonatkozó igazolást,
abban az esetben Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. január 1-tıl kezdıdıen a
pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó szolgáltatást felmondja.
Ezt követıen az elhangzott javaslatokról kérte a testület tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület a Pedagógiai Szakszolgálat további mőködéséhez készült
elıterjesztéssel kapcsolatosan azt a javaslatot, miszerint
- a Hajdúnánás Városi Önkormányzat ne mondja fel a Hajdúdorog Városi
Önkormányzattal, a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátására
kötött szerzıdést, hanem csak szüneteltetésre kerüljön a szolgáltatás, 3 igen
(Dr. Kiss József, Kállai Sándor, Buczkó József), 5 nem szavazattal,
4 tartózkodással (Boros Miklós, Török István, Szabóné Marth Éva, Tóth Imre) és
3 képviselı nem vett részt a szavazásban (Kırösiné Bódi Judit, Dombi György,
Szólláth Tibor) nem fogadta el,
- ha Hajdúdorog Városi Önkormányzat 2008. december 31-ig nem fizeti meg a
2006. és 2007. évekre esedékes szolgáltatás díjait, akkor 2009. január 1-ével a
szolgáltatás felmondásra kerül, a 2008. évre vonatkozó díjat pedig 2009. január
31-ig fizethetik meg, 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Oláh Miklós)
elfogadta (határozat a napirend végén),
- a dr. Juhász Endre alpolgármester által, a szövegkörnyezet enyhítésére vonatkozó
javaslatát, 10 igen szavazattal és 5 képviselı nem vett részt a szavazásban (Oláh
Miklós, Balogh Zsigmond, László Sándor, Török István, Szólláth Tibor)
elfogadta (határozat a napirend végén),
- abban az esetben, ha Hajdúdorog Városi Önkormányzat nem fizeti meg december
31-ig a 2006. és 2007. évekre vonatkozó összegeket, de késıbb megfizeti, az
önkormányzat üzleti alapon tárgyaljon a szolgáltatás nyújtásáról, 15 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta (határozat a napirend végén).
A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület az alábbi
határozatot hozta:
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453/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz,
hogy Hajdúdorog Város Önkormányzata 2008. december 31-ig
kamataival együtt fizesse meg a vitássá nem tett tartozást, melynek
összege 2007. évre vonatkozóan 4.184,-eFt. Amennyiben az összeg
megfizetése a megadott határidıig nem történik meg, akkor a képviselıtestület 2009. január 1-tıl Hajdúdorog Város Önkormányzatával a
pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó szerzıdést
felmondja.
A képviselı-testület a 2008. évre esedékes díj megfizetésére
vonatkozóan – melynek várható összege 7.620 eFt – 2009. január 31-ig
ad fizetési határidıt Hajdúdorog önkormányzatának.
2.) A képviselı-testület elhatározza, hogy abban az esetben, ha Hajdúdorog
Városi Önkormányzat 2008. december 31-ig nem, de késıbb megfizeti a
tartozását, akkor a Hajdúnánás Városi Önkormányzat üzleti alapon
tárgyal Hajdúdorog Városi Önkormányzatával a szolgáltatás további
nyújtásáról.
3.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz,
hogy a jövıben csak akkor mőködik együtt a Pedagógiai Szakszolgálati
feladatoknak az ellátásában Hajdúdorog Város Önkormányzatával,
amennyiben a szolgáltatás várható költségeit elıre megfizeti.
Felkéri a polgármestert, hogy Hajdúdorog Város Önkormányzatát
Hajdúdorog város polgármestere által a testület döntésérıl értesítse.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. december 24.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
közösségi pszichiátriai ellátás szerzıdésének felbontására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
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A képviselı-testület a közösségi pszichiátriai ellátás szerzıdésének felbontására
készült elıterjesztés határozati javaslatát 12 igen szavazattal és 3 képviselı nem vett
részt a szavazásban (Oláh Miklós, Kırösiné Bódi Judit, Boros Miklós) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

454/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a
HAHUSZÓ KHT (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 46. szám) ügyvezetı
igazgatójának a közösségi pszichiátriai ellátásra vonatkozó 6294-2/2005.
számú ellátási szerzıdés felbontására irányuló kérelmét, és hozzájárul a
szerzıdés 2009. január 1. napjától közös megegyezéssel történı
felbontásához.
Felkéri a polgármestert, hogy az ellátási szerzıdés felbontásához
kapcsolódó szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. december 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
(Az ülésrıl Boros Miklós képviselı úr kiment, így a képviselı-testület ezt követıen
14 fıvel folytatta tovább a munkáját.)

HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – innovatív intézményekben
TÁMOP-3.1.4/08/2. kódszámmal benyújtandó pályázat módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
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 kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – innovatív
intézményekben
TÁMOP-3.1.4/08/2.
kódszámmal
benyújtandó
pályázat
módosítására vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát 14 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

455/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
370/2008. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozatát a kompetencia
alapú oktatás, egyenlı hozzáférés - innovatív intézményekben TÁMOP3.1.4/08/2. kódszámmal benyújtandó pályázatra vonatkozóan az
alábbiakkal egészíti ki:
A képviselı-testület a pályázatot az alábbi öt feladatellátási helyre
vonatkozóan nyújtja be:
-

Hajdúnánási Óvoda;
Barcsa János Általános Iskola;
Bocskai István Általános Iskola;
II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola;
Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat.

Felkéri a polgármestert, hogy a kompetencia alapú oktatás, egyenlı
hozzáférés - innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. kódszámú
pályázat határidıre történı benyújtásáról gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. január 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás Termál SC kérelmére vonatkozó 405/2008. (XI. 20.) számú Képviselıtestületi Határozat módosítására
Elıadó: Dr. Éles András polgármester
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 Termál SC kérelmére vonatkozó 405/2008.
(XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítására készült elıterjesztés
határozati javaslatát 13 igen szavazattal és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban
(Dr. Kiss József) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

456/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 405/2008.
(XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozatát akként módosítja, hogy az
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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 hozzájárul ahhoz, hogy a
Hajdúnánás Sport Club székhelyéül a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
tulajdonában
lévı
Somorjai
László
Városi
Sportcsarnok
(4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám) kerülhessen bejegyzésre.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Sport Club (Hajdúnánás,
Dorogi u. 38.) értesítésérıl, valamint a határozatból adódó szükséges
intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. december 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

(Az ülésre Boros Miklós képviselı úr visszaérkezett, így a képviselı-testület ezt
követıen 15 fıvel folytatta tovább a munkáját.)

HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
318/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) pontjának módosítására
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslata A.) és B.) változatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a 318/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) pontjának módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatának
- A.) változatát 14 igen szavazattal és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban
(Kırösiné Bódi Judit) elfogadta (határozat a napirend végén),
- B.) változatát 0 igen, 4 nem szavazattal (Dr. Juhász Endre, Dr. Kis József,
Szabóné Marth Éva, Dombi György), 5 tartózkodással (Dr. Éles András, Török
István, Kállai Sándor, Buczkó József, Tóth Imre) és 6 képviselı nem vett részt a
szavazásban (Oláh Miklós, Kırösiné Bódi Judit, Boros Miklós, Balogh
Zsigmond, László Sándor, Szólláth Tibor) nem fogadta el.
A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület az alábbi
határozatot hozta:
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457/2008. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 318/2008.
(IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) pontját az alábbiak szerint
módosítja:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tedej Szebb
Jövıjéért Ifjúsági Egyesület (4085 Hajdúnánás-Tedej, Nyár u. 22. szám)
részére, kérelmükre - tedeji fiatalok számára a kikapcsolódásra, illetıleg a
szabadidı hasznos eltöltéséhez szükséges közösségi hely kialakítása
céljából - térítésmentesen biztosítja az önkormányzati tulajdonban lévı,
Hajdúnánás, Rózsa F. u. 1. szám alatti, 6333. hrsz-ú, „Általános Iskola”
megnevezéső, korlátozottan forgalomképes besorolású ingatlanon lévı,
korábban iskola rendeltetéső - az óvodát is magába foglaló - épület D-Ny-i
sarkában lévı 50.21 m2 nagyságú, 3 helyiségbıl álló épületrészt az alábbi
rezsiköltségek megfizetése mellett:
- vízdíj: 1 m3/félév,
- áramdíj: 30 kW/h/hó,
- gázdíj: ne kerüljön kiszámlázásra.
Felkéri a polgármestert, hogy a Tedej Szebb Jövıjéért Ifjúsági Egyesülettel
kötött Haszonkölcsön Szerzıdést a fentiek szerint módosítsa.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2008. december 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a képviselı-testület tagjai
részérıl interpelláció beadására nem került sor.
A karácsonyi ünnep és az év vége közeledtével azt kívánta a képviselı-testület
tagjainak és Hajdúnánás város lakóinak, hogy a jókívánságok ne csak a szavakban
történjenek meg, hanem a hétköznapokban is. Ha ez így lesz, akkor minden
valószínőség szerint a város elıbbre megy, többre jut, és még esetleg a hangulat is
javul.
Ezt követıen kérdések, észrevételek, felvetések elmondására adott lehetıséget a
képviselı-testület tagjai részérıl.
Dombi György képviselı úr ismertette az Ügyrendi és Igazgatási Bizottságnak a
képviselık és bizottsági tagok 2008. II. félévre vonatkozó tiszteletdíj
elszámolásainak felülvizsgálatával kapcsolatosan hozott döntését.
Kállai Sándor képviselı úr felvetette, hogy a Tizedes-Hadnagy u. hátsó szakasza
nagyon megkátyúsodott. Esetleg ez az útszakasz kaphatna-e egy újabb zúzottkı
borítást.
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Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıjével történt konzultáció alapján a
felvetett munka elvégzése meg van rendelve.
Török István képviselı úr felvetette, hogy a város közigazgatási határán folytatott
gázkutatások során a környéken található földterületet eléggé összevágták. Azt kérte,
hogy az önkormányzat lépjen fel ebben az ügyben.
Dr. Éles András polgármester úr az utóbbi felvetéssel kapcsolatban elmondta,
hogy minden városlakó megkapta a gázkutatási munkálatok végzésérıl a
tájékoztatást, és a kár bejelentésére vonatkozó elérhetıséget. Jogszerőtlen, ha a
tulajdonosok helyett az önkormányzat nyújtja be a kártérítési igényt. Információi
szerint már többen éltek a kártérítési igény bejelentésével, egyébként elmondható,
hogy a kutatást végzı cég mindenben együttmőködik a várossal.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

A képviselı-testület ezt követıen – 14,30 órától – zárt ülés keretében tárgyalta meg a
32.), a 33.) és 34.) napirendi pontok elıterjesztéseit. Az elıterjesztésekkel
kapcsolatban elhangzott bizottsági javaslatokat és a hozott képviselı-testületi
határozatokat a zárt ülésrıl készült külön jegyzıkönyv tartalmazza!

kmft.

Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

