JEGYZİKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október
13-án – szerdán – du. 17,00 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó ülésérıl
A képviselı-testület alakuló ülésének helye: a Kéky Lajos Városi Mővelıdési
Központ színházterme
A képviselı-testület alakuló ülésén jelen vannak: Szólláth Tibor Zoltán
polgármester, dr. Juhász Endre László alpolgármester, Kovács Zsolt, Szabóné
Marth Éva, Ötvös János Attila, dr. Kis Ágnes, Buczkó József, Dombi György
Levente, Oláh Miklós, Tóth Imre, Török István képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı, dr. Kiss Imre aljegyzı, Agárdi László, a Városfejlesztési és Gazdálkodási
Iroda irodavezetıje, Benkıné Takács Mária, a Szociális Iroda irodavezetıje, Kiss
György, a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, valamint Józsi Sándorné és Jóna
Imréné jegyzıkönyvvezetık
A képviselı-testület alakuló ülésén jelen vannak még: Kiss Attila, a 9. számú
választókerület országgyőlési képviselıje, a Helyi Választási Bizottság elnöke,
tagjai, az önkormányzati intézmények vezetıi, dolgozói néhányan, a helyi párt- és
társadalmi szervezetek vezetıi és a 2006-2010-es önkormányzati ciklus képviselıi
és külsıs bizottságok tagjai közül, a Hajdúnánási Újság fıszerkesztıje, a helyi
televízió 4 munkatársa, valamint 250 városlakó, érdeklıdı.

A képviselı-testület alakuló ülése a Himnusz elhangzásával vette kezdetét.
Szólláth Tibor Zoltán polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, majd
elmondta, hogy a 2010. október 3-án lebonyolított önkormányzati választás
eredményeként a mai napon Hajdúnánás Város Önkormányzata alakuló ülését
tartja. Mielıtt a testületi ülés elkezdıdne felkérte Polonkai Lászlót, a Helyi
Választási Bizottság elnökét a választás eredményének ismertetésére.
Polonkai László, a Helyi Választási Bizottság elnöke a polgármester úr
felkérésének eleget téve az alábbiakban ismertette a Hajdúnánás városban
2010. október 3-án lezajlott önkormányzati választás eredményét:
„Tisztelt Alakuló Ülés! Tisztelt Vendégek!
A Helyi Választási Bizottság elnökeként tisztelettel köszöntöm a képviselı-testület
alakuló ülésén megjelenteket.
2010. október 3-án ismét az urnák elé járultak országunk választópolgárai.
Minden településen, így városunkban is megválasztották a képviselıket, és a
település vezetıjét, a polgármestert. Mielıtt a választás hivatalos eredményét
ismertetném, engedjék meg, hogy röviden szóljak a választás menetérıl, s annak
fontosabb mozzanatairól.
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A Köztársasági Elnök 2010. július 16-án tőzte ki a helyi önkormányzati képviselık
és polgármesterek általános választását. A képviselı-testület 2010. augusztus 18-án
megválasztotta a Helyi Választási Bizottság három tagját és két póttagját.
A Helyi Választási Iroda végezte a választással kapcsolatos adminisztratív feladatok
ellátását.
Elkészült a választók névjegyzéke.
Minden választópolgár idıben megkapta az értesítést a névjegyzékbe történt
felvételrıl, továbbá a jelöltajánláshoz szükséges ajánlási szelvényeket.
A Helyi Választási Iroda hirdetményben tette közzé az önkormányzati
képviselıjelölt, illetve a polgármesterjelölt elfogadásához szükséges ajánlások
számát.
A Helyi Választási Bizottság a törvénynek megfelelı kezdeményezésre
2010. augusztus 4-én kitőzte a helyi cigány kisebbségi önkormányzati választást is.
Megkezdıdtek a jelöltek, jelölı szervezetek bejelentése.
A Helyi Választási Bizottság 3 polgármester-jelöltet, és 33 képviselıjelöltet vett
nyilvántartásba. 32 fı jelölı szervezet jelöltjeként indult a választáson, 1 fı pedig
független jelöltként.
A 3 polgármester-jelölt közül Török István a jelölésrıl írásban lemondott, ezért
2010. október 1-jei hatállyal a polgármester jelöltek nyilvántartásából törlésre
került.
Négy jelölı szervezet állított listát.
A települési cigány kisebbségi önkormányzati választásra 5 jelöltet vett
nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság.
A szavazás az e célra kialakított 18 szavazókörben, és a törvény által meghatározott
külön a kisebbség szavazásának lebonyolítására kialakított szavazókörben történt. A
szavazókörökben a szavazást a szavazatszámláló bizottságok bonyolították le. A
szavazatszámláló bizottságok munkája a választási eljárásban kiemelkedı
fontosságú volt. A bizottságok mőködésnek jogszerősége, döntéseik törvényessége
alapvetıen hozzájárult a választópolgárok politikai akaratának szabad
kinyilvánításához, és annak jogszerő megjelenítéséhez.
A szavazatszámláló bizottságokban a képviselı-testület által választott tagok mellett
a jelölı szervezetek által delegált tagok is részt vettek. A választás napján a
19 szavazókörben így összesen 116 fı szavazatszámláló bizottsági tag vett részt a
szavazóköri eredmények megállapításában.
A köz érdekében kifejtett áldozatos tevékenységükért a Helyi Választási Bizottság
nevében ezúton is köszönetemet fejezem ki.
A választás lebonyolításában a szervezési, technikai, ügyviteli feltételeket a Helyi
Választási Iroda folyamatosan biztosította, a szavazatszámláló bizottságok munkáját
a Helyi Választási Iroda köztisztviselıi, a jegyzıkönyvvezetık segítették.
A Helyi Választási Bizottsághoz a választási eljárás során, a választás
törvényességével, eredményének megállapításával kapcsolatosan kifogás, panasz
nem érkezett.
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A Helyi Választási Bizottság tapasztalata, megítélése szerint a választás nyugodt
légkörben, törvényesen folyt le.

Tisztelt Alakuló Ülés, Tisztelt Vendégek!
Ismertetem a 2010. október 3. napján megtartott önkormányzati választás végleges
eredményét.
Városunkban 14.334 fı választópolgárt vettek fel a választási névjegyzékbe.
Közülük 6.433 fı vett részt a választáson, 6.319 fı adott le érvényes szavazatot a
polgármesterjelöltekre.
Bejelentem, hogy Szólláth Tibor Zoltán, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
jelöltje 3.906 szavazatot kapott, így ıt választották meg a választópolgárok
Hajdúnánás város polgármesterévé.
Részére a Helyi Választási Bizottság nevében a megbízólevelet ezennel átadom.
Városunkban a törvény 8 egyéni önkormányzati képviselı választására, valamint
kompenzációs listáról 3 képviselıi mandátum kiosztására ad lehetıséget. Az
önkormányzati képviselı-választás eredményét egyéni választókerületenként
ismertetem:
Az 1. számú egyéni választókerületben 1.810 fı volt a választójogosultak száma,
közülük 803 választópolgár szavazott.
A 792 érvényes szavazatból a legtöbb szavazatot, 354-et Kovács Zsolt, a FIDESZ
Magyar Polgári Szövetség képviselıjelöltje kapta.
Részére, mint az 1. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselıjének a
Helyi Választási Bizottság nevében a megbízólevelet átadom.
A 2. számú egyéni választókerületben 1.854 választópolgár volt a névjegyzékbe
felvéve, közülük 779 fı vett részt a szavazáson.
A 756 érvényes szavazatból a legtöbb szavazatot, 422-ıt Szabóné Marth Éva, a
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség képviselıjelöltje kapta.
Részére, mint a 2. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselıjének a
Helyi Választási Bizottság nevében a megbízólevelet átadom.
A 3. számú egyéni választókerületben 1.853 választópolgár volt a névjegyzékbe
felvéve, közülük 846 fı vett részt a szavazáson.
A 836 érvényes szavazatból a legtöbb szavazatot, 450-et Dr. Juhász Endre László,
a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség képviselıjelöltje kapta.
Részére, mint a 3. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselıjének a
Helyi Választási Bizottság nevében a megbízólevelet átadom.
A 4. számú egyéni választókerületben 1.902 választópolgár volt a névjegyzékbe
felvéve, közülük 794 fı vett részt a szavazáson.
A 763 érvényes szavazatból a legtöbb szavazatot, 452-ıt Ötvös János Attila, a
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség képviselıjelöltje kapta.
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Részére, mint a 4. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselıjének a
Helyi Választási Bizottság nevében a megbízólevelet átadom.
Az 5. számú egyéni választókerületben 1.716 választópolgár volt a névjegyzékbe
felvéve, közülük 734 fı vett részt a szavazáson.
A 717 érvényes szavazatból a legtöbb szavazatot, 351-et Dr. Kis Ágnes, a FIDESZ
Magyar Polgári Szövetség képviselıjelöltje kapta.
Részére, mint az 5. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselıjének a
Helyi Választási Bizottság nevében a megbízólevelet átadom.
A 6. számú egyéni választókerületben 1.810 választópolgár volt a névjegyzékbe
felvéve, közülük 868 fı vett részt a szavazáson.
A 851 érvényes szavazatból a legtöbb szavazatot, 399-et Buczkó József, a FIDESZ
Magyar Polgári Szövetség képviselıjelöltje kapta.
Részére, mint a 6. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselıjének a
Helyi Választási Bizottság nevében a megbízólevelet átadom.
A 7. számú egyéni választókerületben 1.663 választópolgár volt a névjegyzékbe
felvéve, közülük 784 fı vett részt a szavazáson.
A 762 érvényes szavazatból a legtöbb szavazatot, 459-et Dombi György Levente, a
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség képviselıjelöltje kapta.
Részére, mint a 7. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselıjének a
Helyi Választási Bizottság nevében a megbízólevelet átadom.
A 8. számú egyéni választókerületben 1.726 választópolgár volt a névjegyzékbe
felvéve, közülük 825 fı vett részt a szavazáson.
A 810 érvényes szavazatból a legtöbb szavazatot, 396-ot Szólláth Tibor Zoltán, a
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség képviselıjelöltje kapta.
Részére, mint a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselıjének a
Helyi Választási Bizottság nevében a megbízólevelet átadom.
A helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi
L. törvény szerint 3 képviselıi mandátum kerülhet kiosztásra a kompenzációs
listáról. A jelölı szervezetek kompenzációs listájára kerülnek azok a szavazatok,
amelyekkel a jelölı szervezetek jelöltjei az egyéni választókerületben mandátumot
nem szereznek (ezen az ún.: töredékszavazatok).
A töredékszavazatok összesítése után a törvényben meghatározott számítási móddal
kerül sor a mandátumok kiosztására.
A töredékszavazatok megoszlását a kompenzációs listák között, valamint a
mandátumok kiosztását az alábbiak szerint ismertetem:
−

Hajdúnánásért Európai Szemlélettel Egyesület 632 töredékszavazattal
1 mandátumot szerzett.
Megválasztásra került Török István képviselı.
Részére a megbízólevelet ezennel átadom.
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Hajdúnánásért Tevékenykedık Független Egyesülete - Magyar Szocialista
Párt 1.738 töredékszavazattal 1 mandátumot szerzett.
Megválasztásra került Oláh Miklós képviselı.
Részére a megbízólevelet ezennel átadom.

−

JOBBIK Magyarországért Mozgalom 581 töredékszavazattal 1 mandátumot
szerzett.
Megválasztásra került Tóth Imre képviselı.
Részére a megbízólevelet ezennel átadom.

Tájékoztatom a megjelenteket, hogy a 2010. október 3-án tartott települési cigány
kisebbségi önkormányzati választás eredményes volt, melynek során a
választópolgárok a nyilvántartásba vett 5 fı kisebbségi jelölt közül 4 fıt
megválasztottak.
Egyben bejelentem, hogy a cigány kisebbségi önkormányzat alakuló ülésére ma
délután 14,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal dísztermében került sor.
Az alakuló ülésen került sor a cigány kisebbségi önkormányzati választás
eredményének részletes ismertetésére, és a megválasztott képviselık részére a
megbízólevelek átadására, továbbá a kisebbségi önkormányzat elnökének, illetve
elnökhelyettesének megválasztására is.
Tisztelt Képviselı-testület, Tisztelt Polgármester Úr!
Megválasztásukhoz a Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok, s kívánom,
hogy munkájukat városunk szolgálatában, mindnyájunk javára eredményesen
végezzék, melyhez sok sikert, jó egészséget, egyéni családi életükben boldogságot
kívánok!”
Ezt követıen a Helyi Választási Bizottság elnöke megállapította, hogy a választás
eredményét figyelembe véve a képviselı-testület korelnöke Török István települési
képviselı, így ı jogosult az ülés vezetésére.
Tájékoztatta továbbá a jelenlévıket, hogy a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 19. § (1) bekezdése alapján a települési
képviselık az alakuló ülésen esküt tesznek. Felkérte Török István korelnököt – a
helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi
XCVI. törvény 1. § (2) bekezdése alapján – a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény melléklete szerinti eskü letételére. (A jelenlévıket is felkérte, hogy
helyükrıl felállva tiszteljék meg a korelnök eskütételét.)
A bizottság elnöke a korelnöktıl az alábbi szövegő esküt vette ki:
„Én Török István esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek;
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megırzöm; önkormányzati képviselı tisztségembıl eredı
feladataimat Hajdúnánás fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
(Az esküt tevı meggyızıdése szerint: „Isten engem úgy segéljen!”)
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Ezután Polonkai László átadja az ülés vezetését a korelnöknek.
Török István képviselı úr, korelnök (a továbbiakban: korelnök) megköszönte a
Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját és az elnök úr közremőködését, majd
tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az ülésen ezt követıen a helyi képviselık
eskütétele következik. A képviselıket felkérte, hogy helyükrıl felállva készüljenek
az eskü letételére.
(A jelenlévıket is kérte, hogy az eskütétel pillanatát helyükrıl felállva tiszteljék
meg.)
Török István korelnök a települési képviselıktıl kivette az alábbi esküt:
„Én …………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek;
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megırzöm; önkormányzati képviselı tisztségembıl eredı
feladataimat Hajdúnánás fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
(Az esküt tevık meggyızıdése szerint: „Isten engem úgy segéljen!”)
Ezután a korelnök bejelentette, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 32. §-a szerint a megválasztott polgármester a
képviselı-testület elıtt szintén az alakuló ülésen tesz esküt.
Felkérte a polgármestert, hogy az eskü letételére fáradjon ki az asztalsor mellé.
(A jelenlévıket is kérte, hogy az eskütétel pillanatát helyükrıl felállva tiszteljék
meg.)
A korelnök Szólláth Tibor Zoltán polgármestertıl kiveszi az alábbi szövegő esküt:
„Én Szólláth Tibor Zoltán esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő
leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megırzöm; polgármesteri tisztségembıl eredı
feladataimat Hajdúnánás fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
(Az esküt tevı meggyızıdése szerint: „Isten engem úgy segéljen!”)
Török István korelnök ezek után a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért
javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Dombi György Levente képviselıt javasolta
jegyzıkönyv-hitelesítınek.
Török István korelnök megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A
képviselı-testület
Dombi
György
Levente
képviselıt,
mint
jegyzıkönyv-hitelesítıt 10 igen szavazattal és 1 képviselı nem vett részt a
szavazásban (Oláh Miklós) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.

900

Török István korelnök az ünnepélyes eskütételt és a jegyzıkönyv hitelesítı
személyének megválasztását követıen megállapította, hogy az alakuló ülés
határozatképes, mert a megválasztott képviselık több mint a fele – 11 fıvel
100 %-osan – jelen van.
Ezután elıterjesztette a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint:
1.)

A polgármester programjának ismertetése (szóbeli)
Elıadó: Szólláth Tibor Zoltán polgármester

2.)

Javaslat a polgármester illetményének megállapítására
Elıadó: Török István korelnök

3.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló, többször módosított 15/2005. (IV. 15.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról megalkotott,
többször módosított 16/2007. (VI. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor Zoltán polgármester

4.)

Javaslat az alpolgármester megválasztására
Elıadó: Szólláth Tibor Zoltán polgármester

5.)

Javaslat az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására
Elıadó: Szólláth Tibor Zoltán polgármester

6.)

Javaslat a képviselı-testület Pénzügyi
megalakítására
Elıadó: Szólláth Tibor Zoltán polgármester

7.)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottsága nem képviselı tagjainak eskütétele
Elıadó: Szólláth Tibor Zoltán polgármester

és

Ügyrendi

Bizottságának

Török István korelnök a napirendekkel kapcsolatosan megkérdezi; van-e
valakinek más javaslata, észrevétele.
A képviselık részérıl más javaslat, illetve észrevétel nem hangzott el.
Ezután a korelnök az általa elıterjesztett napirendek elfogadását szavazásra tette fel.
A képviselı-testület Török István korelnök által ismertetett napirendi pontokat
11 igen szavazattal (egyhangúlag) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.
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ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: A polgármester programjának
ismertetése (szóbeli)
Elıadó: Szólláth Tibor Zoltán polgármester
Török István korelnök felkérte Szólláth Tibor Zoltán polgármestert programjának
ismertetésére.
Szólláth Tibor Zoltán polgármester úr elmondta, hogy mielıtt a programjának
ismertetésére sor kerülne, az elıtt szeretné megköszönni a Helyi Választási
Bizottság elnökének, Polonkai Lászlónak a közremőködését és mindenkinek, aki
részt vett az önkormányzati választás lebonyolításában. Megköszönte a város
lakóinak azt, hogy elmentek szavazni, amivel kifejezték azt a szándékukat, hogy
akartak tenni és véleményt formálni, illetve véleményt nyilvánítani a város további
sorsával kapcsolatban. Megköszönte továbbá a családjának azt a támogatást, amivel
lehetıvé tették, hogy ma itt lehet.
Lehet, hogy furcsa bejelentéssel kezdi a beszédét, de ı az egész város polgármestere
szeretne lenni. Igazából azt szeretné, hogy a képviselı-testület elıtt álló 4 év az a
békesség és az együttmőködés idıszaka legyen. Azt gondolja, hogy egy város
polgármesterének sohasem az ırá szavazó embereknek a polgármesterének kell
lennie, hanem azoknak is, akik nem rá szavaztak. İ ebben hisz, és ezért fog
mindent elkövetni, hogy az elıtte álló idıszakban a munkájában ezt ne lehessen
észrevenni.
Most egy rövid vázát kellene adnia annak, hogy a képviselı-testület elıtt álló
4 évben mire készül és mi az, amit szeretne tenni. Ha valaki arra számít, hogy most
számadatokat fog mondani és pontosan meg fogja mondani, hogy mi, mennyi lesz,
azok most nagyot fognak csalódni, mert ilyen számokat nem fog tudni mondani, de
nem is akar. Olyan folyamatokról fog szólni, amelyekben hisz, és amely
folyamatoknak vagy el kell indulniuk, vagy le kell zárulniuk.
-

Az elsı folyamat, amelyre hangsúlyt szeretne fektetni, hogy vissza kell adni a
képviselı-testületi munkának és a képviselı-testületnek a tekintélyét Hajdúnánás
városban. Az nem lehetséges, hogy amikor nyilvános testületi ülés közvetítése
zajlik a helyi televízióban, akkor a városlakók futnak haza és mint egy rossz
komédiát nézik az ülésen történteket. Reméli, hogy az új képviselı-testület
megalakításával a képviselı-testületi ülések olyan hangulatúak lesznek, amelyek
méltóak Hajdúnánás városnak a múltjához és a jelenéhez is. Ebben egyetértés
kell, hogy legyen, mert ez alapvetıen nem költségvetés, hanem emberség és
hozzáállás kérdése. Elmondta a képviselıtársainak, hogy akkor amikor
polgármesterként fog együttmőködni velük, akkor ne hozzák ıt nehéz helyzetbe,
mind a 10 emberrel együtt kíván mőködni, és egyformán igyekszik velük a jó
hangot és a jó hangnemet megtalálni.

-

A másik olyan dolog, ami számára egyértelmő, ez pedig a jó gazda gondossága.
Azt gondolja, hogy van egy sor olyan dolog a városban, ami megint nem
költségvetés és nem pénz kérdése, hanem odafigyelés és emberség kérdése.
Ebben kéri a város lakosságának a segítségét is. Az elmúlt idıszakban nagyon
sokan keresték meg olyan problémákkal, amely alapvetıen nem pénz, hanem
odafigyelés kérdése lett volna. Továbbra is keressék a városlakók ezekkel a
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problémákkal és igyekezni fog a felvetett problémákat mihamarabb
megoldani. Várja továbbá azokat a javaslatokat, amelyek a helyi kis és nagyobb
közösségek számára megoldást jelenthetnek egy-egy probléma kapcsán.
-

A harmadik dolog a költségvetés rendbetétele. Errıl a témáról nagyon hosszan
és tárgyilagosan lehetne beszélni. Az elızı önkormányzati ciklusban többször
hangsúlyozta, hogy a város eljutott a teljesítésének egy olyan határához, ahol
nyilván a jelenlegi költségvetési struktúrában és logikában nagy valószínőséggel
nem lehet továbbhaladni. Azt nem lehet, hogy évek óta az önkormányzat alig
költ infrastrukturális fejlesztésekre és karbantartásra. Nyilvánvalóan egy új
logika mentén olyan módon kell a költségvetést és a költségvetési egyensúlyt
helyreállítani, ami lehetıvé teszi a városnak egy kiegyensúlyozottabb
mőködését, és lehetıvé teszi azt az igényt, ami nagyon sokszor hallható a város
peremén lakóktól, hogy ık is ebben a városban laknak, ık is szeretnének
azokból vívmányokból részesülni, ami egyébként a város központjában ez
természetes. Fontos dolognak tartja, hogy ı nem szembe szeretné állítani a város
központjában lakó embereket a város szélén lakó emberekkel, mert az egy másik
világ volt. Azt gondolja, hogy a képviselı-testületnek nem ez a feladata. A
képviselı-testületnek az a feladata, hogy az emberek valóban érezzék azt, hogy a
város szélén is odafigyelnek rájuk, és ez nem a máshelyen lakó embereknek az
ellenére kell, hogy történjen, hanem azért, mert ık ennek a városnak a lakói,
állampolgárai, és nekik is jár az, hogy normális, rendezett, XXI. századi
körülmények között tudjanak lakni.

-

A költségvetés rendbetétele az nem önmagáért való csak, hiszen mindenki egy
fejlıdı városban szeretne élni, ahol az embereknek az alapvetı megélhetése a
munkából szerzett jövedelem. Ezzel nyilván eljutottunk ahhoz a problémához,
amely hogyha most megkérdezésre kerülne a város lakói közül nagyon sokakat,
akkor az emberek nagyon nagy százaléka azt mondaná, hogy a városnak a
legnagyobb problémája ma a munkanélküliség problémája, az a veszély, hogy
egyik napról a másikra az emberek munka nélkül maradhatnak, s az pici kis
egzisztencia, ami meg tudtak maguk körül teremteni, az veszélybe kerülhet,
tudvalévı, milyen okok miatt. Ebben nagyon nagy adóssága van, s ebben
mindent el kell követni ebben a témában, hogy valóban az embereknek legyen
lehetısége dolgozni. Hajdúnánás még most abban a szerencsés helyzetben van,
ami egy nagyon nagy érték, amikor az emberek alapvetıen dolgozni akarnak.
Akkor, amikor elveszítik a munkahelyüket, akkor mindent elkövetnek azért,
hogy újra munkát találjanak. Ma az országnak több részén már nem így van. Sok
helyen errıl már lemondtak, és berendezkednek egy olyan létre, ami nem
munkából szerzett jövedelemre alapszik. A város vigyázzon erre és ırizze meg
ezt a képességét, a képviselı-testület pedig – a lehetıségeivel mérten – nyújtson
segítséget ebben. Egyrészt azt, hogy a helyi kis- és középvállalkozások egyre
több embert tudjanak foglalkoztatni, másrészt azt, hogy képesek legyenek újabb
munkahelyek teremtésére. Az önkormányzatnak fel kell készülnie arra, hogy
azok a betelepülni szándékozó egységek, üzemek, amelyek potenciálisan jó
helynek találják Hajdúnánást, azt felkészülten tudja fogadni, és egy olyan
fejlıdı város képét kell nyújtania, aminek az alapjait le kell tenni. Ma egy
magyar önkormányzat csak akkor tud plusz forrásokhoz jutni, hogyha uniós
forrásokat tud bevonni a fejlesztésbe. Ehhez nagyon komoly pályázati
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elıkészítésre van szükség, és fel kell készülni arra, hogy egyrészt közös
nevezıre kell jutni, hogy az elkövetkezendı négy évben mik azok a fontos
fejlesztési célok, amit az önkormányzat szeretne megvalósítani, ennek meg kell
teremteni a pályázati feltételeit és az önerejét. A költségvetés egyensúlya
helyreállításának ez lesz a legfontosabb feladata, amelyre reális esélyt lát. Ha ez
megvalósul, elmondható majd a ciklus zárásaként, hogy olyan fejlesztések
valósultak meg, amelyek alapvetıen továbbra is egyrészt elısegítették az
embereknek a munkahelyhez jutását, másrészrıl pedig büszkeséggel töltheti el a
hajdúnánási embereket.
Röviden a fentiek szerint szerette volna összefoglalni a képviselı-testület elıtt álló
4 évnek a vázát, amihez kérte a városlakók segítségét. Azt gondolja, hogy úgy nem
lehet egy várost építeni, hogyha a lakosoknak a jelentıs része kívülrıl nézi és azt
mondja, hogy „igazából nekem ehhez nem sok közöm van, majd lesz valami”.
Abban hisz, hogy ez csak összefogással fog sikerülni. Arra is ígéretet tesz, hogy
meg fogja a városlakók véleményét kérdezni lehet több alkalommal, mint eddig
történt. Hisz abban, hogy várost nem lehet városlakók nélkül építeni.
Nyilván most egy olyan idıszak van, amikor nagy a népszerősége a megválasztott
képviselıknek. Lesznek olyan idıszakok, amikor a képviselı-testület nem fog a mai
üléshez hasonlóan ekkora nagy tapsot kapni, de akkor is fogja a munkáját végezni.
Várja a városlakók javaslatait, és várja azt, hogy emberként keressék ıt és a
képviselı-testület tagjait, és mondják el akár a jó, akár a rossz véleményüket, mert
erre mindenkinek szüksége van.
Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Javaslat a polgármester
illetményének megállapítására
Elıadó: Török István korelnök
Török István korelnök tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a képviselı-testület ezt a
napirendet nyilvános ülésen tárgyalja, mivel a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló, módosított
1994. évi LXIV. törvény 4. § (4) bekezdése alapján a polgármester illetménye,
tiszteletdíja, egyéb juttatása közérdekő adat.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati
képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint
a képviselı-testület alakuló ülésén dönt a polgármester illetményérıl.
A hivatkozott törvény 3. § (2) bekezdése szerint a képviselı-testület a polgármester
illetményét a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának
(1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és meghatározott szorzószám
szorzataként, összegszerően állapítja meg. A 3. § (2) bekezdés negyedik francia
bekezdése alapján a 10 000-nél több lakosú település esetén ez a szorzószám
12,5 – 13,5 lehet.
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Fentiekre tekintettel így azt javasolta, hogy a képviselı-testület a megválasztott
Szólláth Tibor Zoltán polgármester illetményét havi 502.450,- Ft-ban állapítsa meg.
Megkérdezte a képviselı-testület tagjaitól, hogy van-e hozzászólás, észrevétel a
javaslattal kapcsolatban.
Szólláth Tibor Zoltán polgármester úr bejelentette, hogy költségtérítésre nem fog
igényt tartani a város költségvetésébıl, valamint a szavazásban – érintettség okán –
nem kíván részt venni.
Tóth Imre képviselı úr bejelentette, hogy a napirendrıl történı szavazás folyamán
tartózkodni fog. Nem azért teszi azt, mintha bármilyen ellenvetése lenne a
javaslattal kapcsolatban, hanem azért, mert a Jobbik Magyarországért
Mozgalomnak egy markáns filozófiai eleme az, hogy a mozgalom parlamenti
képviselıi semmiféle más tevékenységben nem vesznek részt, tehát sem
polgármesteri, sem képviselı-testületi tagságot nem viselhetnek, még külsı
bizottsági tagságot sem. Éppen ezért úgy gondolja, hogy nem akar ünneprontó lenni
és a javaslattal kapcsolatban „nem”-mel szavazni, ezért tartózkodni fog a szavazás
alkalmával.
Török István korelnök ezt követıen szavazásra tette fel az elıterjesztést, amely
nyílt szavazással, kézfelemeléssel történik. A javaslat akkor tekinthetı
elfogadottnak, ha megkapja a megválasztott képviselık több mint a felének igen
szavazatát (legalább 6 fı igen szavazata szükséges)
A képviselı-testület a korelnök által, a polgármester illetményének megállapítására
tett javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Tóth Imre), 1 fı nem vett részt a
szavazásban (Szólláth Tibor) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

318/2010. (X. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Szólláth Tibor
Zoltán polgármester illetményét – 2010. október 3-ai hatállyal – havi
502.450,- Ft-ban, azaz: Ötszázkettıezer-négyszázötven forintban állapítja
meg.
Felhívja a jegyzıt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2010. október 13.
Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı
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Török István korelnök ezt követıen megköszönte dr. Éles Andrásnak azt a
munkáját, aminek során Hajdúnánás várost négy cikluson keresztül
polgármesterként vezette. Megköszönte a munkájukat azoknak a képviselıknek is,
akik az elmúlt négy évben a képviselı-testület tagjai voltak.
Ezt követıen átadta az ülés további vezetését Szólláth Tibor Zoltán
polgármesternek.
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször
módosított 15/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról megalkotott, többször módosított 16/2007. (VI. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Szólláth Tibor Zoltán polgármester ismertette, hogy ezt követıen a Szervezeti és
Mőködési Szabályzat módosítására kerül sor.
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatnak a képviselı-testület létszámára vonatkozó
2. § (1) bekezdése 11 fıre módosul.
Rövid tájékoztatást adott arról, hogy az egyes közhatalmi feladatokat ellátó,
valamint
közvagyonnal
gazdálkodó
tisztségeket
betöltı
személyek
összeférhetetlenségérıl és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségérıl szóló 2001. évi
CII. törvény részben az Ötv-t, részben a helyi önkormányzati képviselık
jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI. törvényt módosítva
szabályozza
a
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséggel,
illetıleg
az
összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályokat, miszerint a képviselı-testület
tagjainak és velük közös háztartásban élı hozzátartozóiknak e szabályok értelmében
vagyonnyilatkozatot kell tenniük.
Fentiek végrehajtására az SZMSZ módosítása nem szükséges, hiszen a
vagyonnyilatkozatot a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban erre kijelölt Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság tartja nyilván és ellenırzi.
Ismertette továbbá, hogy a képviselı-testület határozza meg bizottsági szervezetét
és választja meg bizottságait. A helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdése a pénzügyi bizottság
megválasztását kötelezıvé teszi, amely bizottság megválasztása tekintettel a
közelgı költségvetési tárgyalásra, idıben is az egyik legfontosabb feladat.
A képviselı-testület a mőködés részletes szabályait, így bizottsági szervezetét a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a bizottságok jelenlegi
szervezeti rendszerét a 100/2009. (III. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatával
alakította ki. A meglévı struktúra az elmúlt években megfelelıen mőködött, ezért
azon módosítást nem javasolt.
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16. § (1)
bekezdés a) és b) pontjai alapján a képviselı-testület bizottságainak szerkezete és
létszáma (a javaslat szerint) a következıképpen alakul:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot 5 fıvel
(3 fı képviselı-testületi tag, 2 fı nem képviselı-testületi tag),
Egészségügyi és Szociális Bizottságot 7 fıvel
(4 fı képviselı-testületi tag, 3 fı nem képviselı-testületi tag),
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságot 5 fıvel
(3 fı képviselı-testületi tag, 2 fı nem képviselı-testületi tag),
Városfejlesztési Bizottságot 5 fıvel
(3 fı képviselı-testületi tag, 2 fı nem képviselı-testületi tag).
A törvény szerint a korábbi testület által elfogadott SzMSz-t a
képviselı-testületek az alakuló ülésüket követı fél éven belül felülvizsgálják.
Javasolta, hogy az SzMSz felülvizsgálatára ezen idıintervallumon belül, konkrétan
6 hónapon belül a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatára kerüljön sor.
Az elıterjesztéssel, illetve az elhangzottakkal kapcsolatosan észrevételek,
hozzászólások nem hangzottak el.
Szólláth Tibor Zoltán polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslata 1.), 2.) pontjainak elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló, többször módosított 15/2005. (IV. 15.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról megalkotott, többször
módosított 16/2007. (VI. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására készült
elıterjesztés határozati javaslatának 1.), 2.) pontjait 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta meg,
valamint képviselı-testületi határozatot hozta:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
22/2010. (X. 13.)
Önkormányzati Rendelete
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló,
többször módosított 15/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 16/2007. (VI. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
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1. §
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló,
többször módosított 15/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes
szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 16/2007. (VI. 25.)
Önkormányzati Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §
(1)

A képviselı-testület taglétszáma 11 fı.”

2. §
E rendelet 2010. október 13-án lép hatályba.

Hajdúnánás, 2010. október 13.

Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon.

Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: azonnal

319/2010. (X. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete felhívja a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított
15/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes
szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 16/2007.
(VI. 25.) Önkormányzati Rendelet felülvizsgálatára, illetıleg további
módosítására
vonatkozó
elıterjesztés
elkészítésérıl
legkésıbb
2011. március 31-ig gondoskodjon.
Felelıs: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke
Határidı: 2011. március 31.

Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Javaslat az alpolgármester
megválasztására
Elıadó: Szólláth Tibor Zoltán polgármester
Szólláth Tibor Zoltán polgármester ismertette, hogy ezután az alpolgármester
megválasztása következik.
A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény
szerint a képviselı-testület a saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára, a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ.
A fentiek alapján alpolgármesternek javasolta dr. Juhász Endre László
önkormányzati képviselıt megválasztani.
Megkérdezte a javasolt személyt, hogy a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e, mert
ha nem, akkor az ülésnek zártan kell folytatódnia.
Dr. Juhász Endre László képviselı úr bejelentette, hogy az alpolgármesteri
tisztség betöltésére a jelölést elfogadja, beleegyezik a nyilvános ülés tartásába, a
szavazásban viszont nem kíván részt venni.
Szólláth Tibor Zoltán polgármester úr elmondta, hogy az alpolgármester
megválasztása titkos szavazással történik. Javaslatot tett a titkos szavazás
lebonyolítását végzı szavazatszámláló bizottság megválasztására.
Javasolta, hogy a szavazatszámláló bizottságba 3 fı képviselıt válasszanak meg
nyílt szavazással.
A bizottság elnökének javasolta
a bizottság tagjainak:

dr. Kis Ágnes képviselıt,
Kovács Zsolt képviselıt,
Ötvös János Attila képviselıt.

Megkérdezte, van-e más javaslat.
A képviselı-testület tagjai részérıl a szavazatszámláló bizottság személyi
összetételére vonatkozóan javaslat nem érkezett.
Szólláth Tibor Zoltán polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát az alpolgármester megválasztásának titkos lebonyolítása érdekében
létrehozandó szavazatszámláló bizottság személyi összetételére vonatkozó javaslat
elfogadására.
(Az elfogadáshoz minısített többség szükséges.)
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint az alpolgármester megválasztásának
titkos lebonyolítása érdekében létrehozandó szavazatszámláló bizottság elnöke
dr. Kis Ágnes képviselı, míg tagjai Kovács Zsolt és Ötvös János Attila képviselık
legyenek, 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással (Oláh Miklós, Török István)
elfogadta és a következı határozatot hozta:
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320/2010. (X. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az alpolgármester
megválasztása érdekében tartandó titkos szavazás lebonyolítására 3 tagú
szavazatszámláló bizottságot hoz létre, s a bizottság
elnökének

Dr. Kis Ágnes képviselıt,

tagjának

Kovács Zsolt és
Ötvös János Attila képviselıket

megválasztja.
A képviselı-testület felkéri a bizottságot, hogy az alpolgármester
választásával kapcsolatos titkos szavazást bonyolítsák le, és a szavazás
számszerő eredményének megállapítása, illetve annak jegyzıkönyvben
történı rögzítése után a képviselı-testületnek tegyenek jelentést.
Felelıs: Dr. Kis Ágnes, a bizottság elnöke
Határidı: azonnal
Szólláth Tibor Zoltán polgármester úr felkérte a szavazatszámláló bizottság
elnökét, hogy gondoskodjon a szavazólapok elkészítésérıl, majd ismertesse a
szavazás módját.
Dr. Kis Ágnes képviselı, a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette, hogy a
szavazás az elkészített és körbélyegzıvel ellátott szavazólapon történik. A jelöltre a
jelölt nevének érintetlen hagyásával; a jelölt ellen, nevének áthúzásával lehet
szavazni. A szavazólapra történı minden egyéb megjegyzés, ráírás, a szavazat
érvényességét nem érinti. A jelölt akkor tekinthetı megválasztottnak, ha megkapta a
képviselık több mint a felének igenlı szavazatát (6 fı).
(A polgármester a szavazás és az eredmény megszámlálásának idejére szünetet nem
rendelt el.)
Szólláth Tibor Zoltán polgármester úr utólagosan köszöntötte az alakuló ülést
részvételével megtisztelı Kiss Attila országgyőlési képviselıt, Hajdúböszörmény
város polgármesterét.
Ezt követıen Szólláth Tibor Zoltán polgármester felkérte dr. Kis Ágnes képviselıt,
a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás számszerő
eredményét.
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Dr. Kis Ágnes képviselı, a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a titkos
szavazás eredményét:
-

Kiosztott szavazólapok száma:
Leadott szavazólapok száma:
- ebbıl érvényes szavazólap:
Az érvényes szavazatok közül
- a jelöltre
- a jelölt ellen

10 db
10 db
10 db
7 fı,
3 fı szavazott.

A szavazás eredményeként megállapítható, hogy a képviselı-testület dr. Juhász
Endre László képviselı alpolgármesterré történı megválasztását 7:3 szavazati
aránnyal támogatta.
A szavazás számszerő eredményének ismertetése után Szólláth Tibor Zoltán
kimondta a határozatot, amely arra irányult, hogy a képviselı-testület dr. Juhász
Endre Lászlót képviselıt, a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára
alpolgármesterré megválasztotta.
A képviselı-testület a szavazás eredményeként az alábbi határozatot hozta:

321/2010. (X. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Juhász Endre
László képviselıt a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére,
a képviselı-testület megbízatásának idıtartamára társadalmi megbízatású
alpolgármesternek megválasztja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a határozattal kapcsolatos
további intézkedések megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor Zoltán polgármester
Határidı: 2010. október 15.
Szólláth Tibor Zoltán polgármester úr felkérte dr. Juhász Endre László
alpolgármestert, hogy az eskü letételére fáradjon ki az asztalsor mellé.
Ezt követıen Szólláth Tibor Zoltán polgármester kiveszi az alábbi szövegő esküt:
„Én dr. Juhász Endre László esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz
hő leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megırzöm; alpolgármesteri tisztségembıl eredı
feladataimat Hajdúnánás fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
(Az esküt tevı meggyızıdése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”)
Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Javaslat az alpolgármester
tiszteletdíjának megállapítására
Elıadó: Szólláth Tibor Zoltán polgármester
Szólláth Tibor Zoltán polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy a
képviselı-testület ezt a napirendet nyilvános ülésen tárgyalja, mivel a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık
tiszteletdíjáról szóló, módosított 1994. évi LXIV. törvény 4. § (4) bekezdése alapján
az alpolgármester illetménye, tiszteletdíja, egyéb juttatása is közérdekő adat.
A társadalmi megbízatású alpolgármesternek a képviselı-testület a törvény szerint a
kettıezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg úgy, hogy
az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.
Erre tekintettel javasolta, hogy dr. Juhász Endre László alpolgármester tiszteletdíja
250.000,-Ft összegben kerüljön meghatározásra.
Megkérdezte a képviselı-testület tagjaitól, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának
mértékével kapcsolatban van-e más javaslat.
A képviselı-testület tagjai részérıl javaslat nem hangzott el.
Szólláth Tibor Zoltán polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát az általa ismertetett javaslat elfogadása tárgyában.
(A javaslat elfogadásához minısített többség (6 fı szavazata) szükséges.)
A képviselı-testület az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításával
kapcsolatosan ismertetett javaslatot 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 fı nem
vett részt a szavazásban (dr. Juhász Endre László) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

322/2010. (X. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Juhász Endre
László
társadalmi
megbízatású
alpolgármester
tiszteletdíját
– 2010. október 3-ai hatállyal – havi 250.000,- Ft-ban, azaz:
Kettıszázötvenezer forintban állapítja meg.
Felkéri a jegyzıt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2010. október 13.
Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Javaslat a képviselı-testület
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának megalakítására
Elıadó: Szólláth Tibor Zoltán polgármester
Szólláth Tibor Zoltán polgármester úr azt javasolja, hogy a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság elnöke dr. Kis Ágnes képviselı legyen, a bizottság képviselı
tagjai Ötvös János Attila és Török István képviselık, míg a külsı bizottsági tagok
Hódos Antal és Kállai Sándor legyenek.
Oláh Miklós képviselı úr megkérdezte, hogy nem lehetne-e olyan szakértı külsıs
bizottsági tagokat megválasztani, akiknek pénzügyi vagy jogi végzettségük van.
Szólláth Tibor Zoltán polgármester úr az elhangzott kérdésre azt válaszolta, hogy
várja a képviselı úr javaslatát a külsıs bizottsági tagokra vonatkozóan.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, hogy nem kíván konkrét személyeket
megnevezni a külsıs bizottsági tagság betöltésére vonatkozóan.
Szólláth Tibor Zoltán polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a
szavazatát a képviselı-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának megalakítására
készült elıterjesztés határozati javaslata 1.) és 2.) pontjainak elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a képviselı-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának
megalakítására készült elıterjesztés határozati javaslatának
- 1.) pontját – mely szerint a bizottság elnöke dr. Kis Ágnes képviselı, a bizottság
képviselı tagjai Ötvös János Attila és Török István képviselık, míg a külsıs
bizottsági tagok Hódos Antal és Kállai Sándor legyenek – 10 igen és 1 nem
szavazattal (Oláh Miklós) elfogadta (határozat a napirend végén),
- 2.) pontját – mely szerint a 100/2009. (III. 26.) számú Képviselı-testületi
Határozatát hatályon kívül helyezi – 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta
(határozat a napirend végén).
A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület az alábbi
határozatot hozta:

323/2010. (X. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
Szervezeti
és
Mőködési
Szabályzatáról szóló, többször módosított 15/2005. (IV. 15.) Önkormányzati
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, a
19/2007. (X. 31.), 11/2008. (IV. 28.), 9/2009. (III. 28.) és 33/2009. (XII. 22.)
Önkormányzati Rendeletekkel módosított 16/2007. (VI. 25.) Önkormányzati
Rendelet (továbbiakban: SzMSz) 16. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak az alábbiakban
megnevezett személyeket megválasztja:
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elnök:
tagok:

Dr. Kis Ágnes
Hajdúnánás, Bajcsy-Zs. tér 9/2. szám
Ötvös János Attila Hajdúnánás, Munkácsy M. u. 5.
szám
Török István
Hajdúnánás, Bocskai u. 84. szám

nem képviselı
tagok:

Hódos Antal
Kállai Sándor

Hajdúnánás, Vörösmarty u. 8. szám
Hajdúnánás, Korponai u. 51. szám

alatti lakosok.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor Zoltán polgármester
Határidı: 2010. október 15.
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 100/2009. (III. 26.)
számú Képviselı-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelıs:
Határidı: Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága nem képviselı
tagjainak eskütétele
Elıadó: Szólláth Tibor Zoltán polgármester
Szólláth Tibor Zoltán polgármester úr tájékoztatja a jelenlévıket, hogy a helyi
önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi
XCVI. törvény 11. § (1) bekezdése alapján a képviselı-testület bizottságának nem
képviselı tagja a megválasztását követıen köteles esküt tenni a képviselı-testület
elıtt.
Felkérte a bizottságok nem képviselı tagjait az alábbi szövegő eskü letételére:
(A jelenlévıket kéri, hogy felállva hallgassák meg az eskü letételét.)
„Én …………… (név) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő
leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megırzöm; Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának nem képviselı tag tisztségembıl eredı
feladataimat Hajdúnánás fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
(Az esküt tevı meggyızıdése szerint: „Isten engem úgy segéljen!”)

Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı
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Szólláth Tibor Zoltán polgármester úr megállapította, hogy az alakuló ülésen
több napirendi pont megtárgyalására nem kerül sor. Megköszönte a képviselıtestület tagjainak a munkáját, az alakuló ülésen megjelent városlakók figyelmét,
részvételét, majd 18,30 órakor bezárta a képviselı-testület alakuló ülését.

kmft.

Szólláth Tibor Zoltán
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı

