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„TERKA”

JEGYZİKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 28-án
- csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl

Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.) Elıterjesztés az Állami Számvevıszék által végzett Hajdúnánás Városi
Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenırzésérıl készült
számvevıi jelentés megtárgyalására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(340/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat)
3.)

Határozati javaslat hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételével kapcsolatban a
közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(341/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat)

4.)

Beszámoló a Tourinform Iroda munkájáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(342/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat)

5.)

Beszámoló a Pedagógiai Szakszolgálat 2009/2010.
tevékenységérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(343/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat)

6.)

Elıterjesztés a Szakképzésben Tanulók Támogatására Önkormányzati
Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok elbírálására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(344/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat)

7.)

Elıterjesztés a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1.)
kérelméhez ellátási szerzıdés módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(345/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat)

8.)

Elıterjesztés Nagy László (4220 Hajdúböszörmény, Bem József u. 10.)
kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

tanévben

végzett

(346/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat)
9.)

Elıterjesztés a LIDL Magyarország Bt-vel kötendı, 91/2006. (V. 18.) számú
Képviselı-testületi Határozatnak megfelelı ajándékozási szerzıdésrıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(347/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat)

10.) Elıterjesztés a vörösiszap által sújtott települések
újjáépítéséhez történı hozzájárulásra
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(348/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat)

infrastruktúrájának

A 11.) napirendi pont megtárgyalásával kapcsolatban a képviselı-testület a
jegyzıkönyvben foglaltak szerint határozott.
11.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Spartacus Súlyemelı és Body Klub képviselıje,
Kovács Imre (4080 Hajdúnánás, Bajza u. 12/a.) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
12.) Elıterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010.
közbeszerzési tervének módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(349/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat)

évi

összesített

13.) Elıterjesztés a TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831. számú a „Hajdúnánás intelligens
iskoláiért” címő pályázati eljárásban pályázati eszköz közbeszerzési eljárására
vonatkozóan
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(350/2010. (X. 28.) és 351/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozatok)
14.) Elıterjesztés „a városi bölcsıde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének
szélesítése”
tárgyú
(projekt
azonosító:
ÉAOP-4.1.3./B-2f-2010-0009)
közbeszerzés ismételt ajánlattételi felhívásának elfogadására és a közbeszerzési
eljárás megindítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(352/2010. (X. 28.) számú, 353/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi
Határozatok)
15.) Elıterjesztés a ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámú kiírás alapján nevelési
intézmények fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló 238/2010.
(VI. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat hatályon kívül helyezésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(354/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat)
16.) Elıterjesztés hosszúlejáratú ingatlanvásárlás finanszírozására szolgáló fejlesztési
hitel felvételéhez közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

(355/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat)
17.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıjének kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(356/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat)
18.) Elıterjesztés
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
közoktatási
intézményrendszerének költséghatékonysági vizsgálatára beérkezett szolgáltatási
árajánlatokra vonatkozóan
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(357/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat)
19.) Elıterjesztés megbízási szerzıdések megkötésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(358/2010. (X. 28.) számú és 359/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi
Határozatok)
A képviselı-testület a 20.) és 21.) napirendi pontokat zárt ülés keretében
tárgyalta meg, amelyrıl külön jegyzıkönyv készült.
20.) Elıterjesztés határozott idıtartamra, szociális jelleggel bérbe
önkormányzati lakások bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

adott

21.) Elıterjesztés ápolási díj iránti kérelem elutasítása ügyében érkezett fellebbezésrıl
Elıadó: Kovács Zsolt ESzB elnök
11.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Spartacus Súlyemelı és Body Klub képviselıje,
Kovács Imre (4080 Hajdúnánás, Bajza u. 12/a.) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(366/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat)

JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október
28-án - csütörtökön - du. 15.00 órakor megtartott ülésérıl.
A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme
Jelen vannak képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor polgármester,
Dr. Juhász Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Szabóné Marth Éva, Ötvös Attila,
Dr. Kis Ágnes, Buczkó József, Dombi György, Oláh Miklós, Tóth Imre, Török István
képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı,
Dr. Kiss Imre aljegyzı, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Agárdi László
Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıje, Benkıné Takács Mária a
Szociális Iroda irodavezetıje, Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi
ügyintézı, Pálócziné Tóth Mária megbízott költségvetési csoportvezetı, Nagyné
Bózsár Katalin egészségügyi és szociális intézményi és személyzeti ügyintézı,
Dr. Nagy Attila revizor, Dr. Borbély Beatrix önkormányzati és szervezési ügyintézı,
Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı, Jóna Imréné
jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a 4.) napirendi pont
tárgyalásánál:
az
5.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont

a
6.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont

a
11.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
16.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont
pont

Szıllısiné Takács Tímea a Tourinform Iroda
megbízott irodavezetıje,
Kaskötı Esztella idegenforgalmi ügyintézı
Szabó Albert a Makláry Lajos Általános Iskola,
Gimnázium,
alapfokú
Mővészetoktatási
Intézmény
és
Pedagógiai
Szakszolgálat
igazgatója,
Bottyán Katalin szakmai vezetı
Gömöri József a Kırösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános
Iskola, Kollégium igazgatója
Kovács Imre a Hajdúnánási Spartacus Súlyemelı
és Body Klub képviselıje
Dr. Tóth Csaba a CAPTATIO Bt. üzletvezetıje

A testületi ülésen részt vett még Arnócz Imre eskütevı, az Egészségügyi és Szociális
Bizottság nem képviselı bizottsági tagja, Dancs Ferenc, a II. Rákóczi Ferenc Általános
és Mővészeti Iskola igazgatója, Tóth Imre, a Bocskai István Általános Iskola
igazgatója, Pálócziné Fejér Zsuzsa a Városi Bölcsıde szakmai vezetıje, Szőcs József
4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 6/a. szám alatti lakos, valamint a Helyi Televízió
három munkatársa.

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 11 fı képviselı jelenlétével az ülés
határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy az eredeti 2.) napirendi pont után a kiadott határozati javaslatot a
200 millió Ft összegő hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételérıl szóló közbeszerzési
eljárásról, a 11.) napirendi pont után pedig tárgyalja meg a képviselı-testület a
következı napirendi pontokat:
-

Elıterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési
tervének módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

-

Elıterjesztés a TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831. számú a „Hajdúnánás intelligens
iskoláiért” címő pályázati eljárásban pályázati eszköz közbeszerzési eljárására
vonatkozóan
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

-

Elıterjesztés „a városi bölcsıde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének
szélesítése” tárgyú (projekt azonosító: ÉAOP-4.1.3./B-2f-2010-0009) közbeszerzés
ismételt ajánlattételi felhívásának elfogadására és a közbeszerzési eljárás
megindítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

-

Elıterjesztés az ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámú kiírás alapján nevelési
intézmények fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló 238/2010.
(VI. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat hatályon kívül helyezésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

-

Elıterjesztés hosszúlejáratú ingatlanvásárlás finanszírozására szolgáló fejlesztési
hitel felvételéhez közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

-

Elıterjesztés a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıjének kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

-

Elıterjesztés
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
közoktatási
intézményrendszerének költséghatékonysági vizsgálatára beérkezett szolgáltatási
árajánlatokra vonatkozóan
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

-

Elıterjesztés megbízási szerzıdések megkötésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal és az
elhangzottakkal kapcsolatban van-e megjegyzés, észrevétel.

Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével, illetve az új napirendi
pontok felvételével és megtárgyalásával kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a napirendi pontokkal kapcsolatban tett módosító javaslatokat
11 igen szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés az Állami Számvevıszék által végzett Hajdúnánás Városi
Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenırzésérıl készült
számvevıi jelentés megtárgyalására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

3.)

Határozati javaslat hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételével kapcsolatban a
közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

4.)

Beszámoló a Tourinform Iroda munkájáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

5.)

Beszámoló a Pedagógiai Szakszolgálat
tevékenységérıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

6.)

Elıterjesztés a Szakképzésben Tanulók Támogatására Önkormányzati
Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok elbírálására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

7.)

Elıterjesztés a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1.)
kérelméhez ellátási szerzıdés módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

8.)

Elıterjesztés Nagy László (4220 Hajdúböszörmény, Bem József u. 10.)
kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

9.)

Elıterjesztés a LIDL Magyarország Bt-vel kötendı, 91/2006. (V. 18.) számú
Képviselı-testületi Határozatnak megfelelı ajándékozási szerzıdésrıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

10.) Elıterjesztés a vörösiszap által sújtott
újjáépítéséhez történı hozzájárulásra
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2009/2010.

települések

tanévben

végzett

infrastruktúrájának

11.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Spartacus Súlyemelı és Body Klub képviselıje,
Kovács Imre (4080 Hajdúnánás, Bajza u. 12/a.) kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
12.) Elıterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat
közbeszerzési tervének módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2010.

évi

összesített

13.) Elıterjesztés a TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831. számú a „Hajdúnánás intelligens
iskoláiért” címő pályázati eljárásban pályázati eszköz közbeszerzési eljárására
vonatkozóan
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
14.) Elıterjesztés „a városi bölcsıde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének
szélesítése”
tárgyú
(projekt
azonosító:
ÉAOP-4.1.3./B-2f-2010-0009)
közbeszerzés ismételt ajánlattételi felhívásának elfogadására és a közbeszerzési
eljárás megindítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
15.) Elıterjesztés a ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámú kiírás alapján nevelési
intézmények fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló 238/2010.
(VI. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat hatályon kívül helyezésérıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
16.) Elıterjesztés hosszúlejáratú ingatlanvásárlás finanszírozására szolgáló fejlesztési
hitel felvételéhez közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
17.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıjének kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
18.) Elıterjesztés
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
közoktatási
intézményrendszerének költséghatékonysági vizsgálatára beérkezett szolgáltatási
árajánlatokra vonatkozóan
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
19.) Elıterjesztés megbízási szerzıdések megkötésére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
20.) Elıterjesztés határozott idıtartamra, szociális jelleggel bérbe
önkormányzati lakások bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

adott

21.) Elıterjesztés ápolási díj iránti kérelem elutasítása ügyében érkezett fellebbezésrıl
Elıadó:
Kovács Zsolt ESzB elnök

Szólláth Tibor polgármester úr ezek után a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért
javaslatot.
Buczkó
József
képviselı
jegyzıkönyv-hitelesítınek.

úr

Tóth

Imre

képviselıt

javasolta

Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 9 igen
szavazattal, 2 képviselı (Oláh Miklós, Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr a napirendi pontok tárgyalása elıtt tájékoztatta a
jelenlévıket, hogy az elmúlt ülésen egy személy kivételével a külsı bizottsági tagok
letették az esküt. A mai napon kerül sor az egy fı külsı bizottsági tag eskütételére,
amelynek idıtartamára kérte, hogy a teremben levık álljanak fel, illetve megkérte
Arnócz Imre esküt tevı, az Egészségügyi és Szociális Bizottság külsı bizottsági tagját,
hogy mondja utána az eskü szövegét.
Arnócz Imre úr a polgármester, illetve a teremben jelenlevık elıtt az alábbi szövegő
esküt tette le.
„Én Arnócz Imre esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra
jutott titkot megırzöm; nem képviselı bizottsági tag tisztségembıl eredı feladataimat
Hajdúnánás fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem.”
(Arnócz Imre úr az eskü letétele után megbízólevelét átvette és távozott a testület
ülésérıl.)

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr a Polgármesteri jelentés II. fejezetéhez
kiegészítéseként elmondta, hogy a Városi Fürdı gyógyászati részének alapkı letétele
megtörtént egy kedves ünnepség keretében, melyen részt vett. Gondolata szerint ez
egy fontos beruházás a város életében a Fürdı jövıbeni helyzetét tekintve. Október
23-án emlékezı beszédet mondott a városi ünnepségen, illetve Tedejen emléktábla
avatására került sor a hortobágyi munkatáborokba elhurcoltak emlékére. Ennek
költségeihez az önkormányzat már korábban hozzájárult.
Elmondta még, hogy november 1-jén hagyományteremtı szándékkal a két történelmi
egyházzal közösen ökumenikus istentiszteletet szervezünk, melynek helye a
Köztemetı. Erre az eseményre a városból busz is indulni fog.
Megkérdezte, hogy a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.

Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a fejezetekrıl külön-külön.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 10 igen szavazattal,
1 képviselı (Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala nélkül
- elfogadta.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét - az elhangzott szóbeli
kiegészítéssel együtt - 11 igen szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala
nélkül - elfogadta.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés III. fejezetét 11 igen szavazattal
- külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az Állami
Számvevıszék által végzett Hajdúnánás Városi Önkormányzat gazdálkodási
rendszerének 2010. évi ellenırzésérıl készült számvevıi jelentés megtárgyalására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi; a Mővelıdési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport; az Egészségügyi és Szociális; a Városfejlesztési Bizottságok elnökei
ismertették a bizottságok javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szabóné Marth Éva képviselı asszony kiegészítette még a MOISB javaslatát azzal,
hogy a jelentés kivonata prezentáció keretében közmeghallgatás elé kerüljön. Ez egy
kiindulási alap is lehetne egy újonnan induló képviselı-testületnek.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony a Számvevıszék által tett egyik
megállapítással, nevezetesen a sikertelen pályázatokkal kapcsolatban tette fel kérdését,
amely szerint mit kíván polgármester úr tenni ez ügyben.
Buczkó József képviselı úr kérdését Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı asszony felé
tette fel, amely már bizottsági ülésen is megtett. Az Állami Számvevıszék 22 pontban
határozta meg a teendıket, amelyeket ez év végéig kell teljesíteni. Ezt a feladatot a
Polgármesteri Hivatalnak kell elvégezni. Megkérdezte, hogy ez jelent-e plusz terhet a
hivatal dolgozóinak, ami kihatással lehet a napi munkavégzésre.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte az elıterjesztıt, hogy az
egyöntetően 2010. december 31-i határidı elvárás-e vagy pedig a hivatal vállalása.
Meglátása szerint vannak olyan feladatok, amely külsı szemlélı számára nem biztos,
hogy végrehajthatóak.

Szólláth Tibor polgármester úr Szabóné Marth Éva képviselı asszony felé
válaszában elmondta, hogy abban nincs vita közöttünk, hogy az elmúlt idıszak
pályázati rendszere nem volt sikeresnek mondható. Megjegyezte, hogy annyira talán
vissza kell tekinteni, hogy megnézzük ezek indokait. Reményét fejezte ki az iránt,
hogy egy sikeresebb pályázati idıszakot tudunk elkezdeni. Ehhez túl sok várakozási
idı nincs, már elkezdte az elıkészítı munkálatokat, amelyhez az ellenzéki képviselık
véleményét, segítségét is kérte.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı asszony Dr. Juhász Endre alpolgármester úr és
Buczkó József képviselı úr felé válaszában elmondta, hogy a kérdésre a bizottsági
üléseken is azt a választ adta, hogy az Állami Számvevıszék megállapításait, illetve
azok egy részét már az ellenırzés idıszakában is ismertük, a feladatokat
megtárgyaltuk a számvevıkkel. A feladatok egy részét már elvégeztük, egy része
folyamatban van. Véleménye szerint ezek a feladatok elvégezhetıek az egyéb más
feladatok mellett. A határidıre vonatkozóan elmondta, hogy igyekeztek úgy
megállapítani azokat az intézkedési tervben, hogy egyrészt figyeltek arra, hogy ez
tartható legyen, másrészt jelentıs rész a szabályzatok felülvizsgálata, módosítása, itt
arra törekedtek, hogy a 2011. január 1-vel hatályban levı módosított vagy új
szabályzatok legyenek, ezért van a 2010. december 31-e határidıként megjelölve.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az Állami Számvevıszék által végzett Hajdúnánás Városi
Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenırzésérıl készült számvevıi
jelentés megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

340/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és
megtárgyalta az Állami Számvevıszék Hajdú-Bihar Megyei Ellenırzési
Irodája által végzett Hajdúnánás Városi Önkormányzat gazdálkodási
rendszerének 2010. évi ellenırzésérıl készült V-3023-7/8/2010.
iktatószámú számvevıi jelentést.
Az ellenırzés során feltárt, és a számvevıi jelentésben rögzített
hiányosságok helyreigazítására, kiküszöbölésére a polgármester által
készített intézkedési tervet megismerte és azt megfelelınek találta.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az intézkedési tervben leírtak
végrehajtásáról.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: az intézkedési terv szerint

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTİL
4080 HAJDÚNÁNÁS, KÖZTÁRSASÁG TÉR 1.
___________________________________________________________________________
INTÉZKEDÉSI TERV
Az Állami Számvevıszék Hajdú-Bihar Megyei Ellenırzési Irodája által végzett Hajdúnánás
Városi Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenırzésérıl készült V-30237/8/2010. iktatószámú számvevıi jelentésben rögzített hiányosságok helyreigazítására,
kiküszöbölésére a következı intézkedési tervet adom ki.
1.

Gondoskodni kell az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2005. évi átfogó
ellenırzése során az Állami Számvevıszék által tett és nem teljesült szabályszerőségi javaslat
végrehajtásáról.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. december 31.

2.

Gondoskodni kell az Ámr.2 80. § (2) bekezdése alapján az összeférhetetlenségi
követelmények érvényesítésérıl, a kötelezettségvállalásokra való felhatalmazással biztosítani
kell ezen összeférhetetlenségi követelmény érvényesülésének feltételeit, a saját részre
történı kötelezettségvállalás tekintetében.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. december 31.

3.

Gondoskodni kell az Ámr.2 74. § (1) bekezdése alapján arról, hogy kötelezettségvállalás
kizárólag ellenjegyzés után, írásban történjen.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: folyamatos

4.

Intézkedni kell az Eisz. tv. 21. § (3) bekezdésének elıírásai alapján az alábbiak
megvalósítására:

a) az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, a vagyonnal történı gazdálkodással
összefüggı - a nettó ötmillió Ft-ot elérı vagy azt meghaladó összegő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra kötött szerzıdések Áht. 15/B. §
(1) bekezdés által elıírt adatai (a szerzıdés megnevezése, típusa, tárgya, értéke, a
szerzıdést kötı fél neve, a határozott idıre kötött szerzıdések idıtartama, a szerzıdés
adataiban bekövetkezett változások) elıírt határidın belüli (60 nap) folyamatos
közzétételére;
b) az önkormányzat költségvetési beszámolója szöveges indoklásának az Ámr.2 233. §
(1) bekezdésének megfelelı közzétételére.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: folyamatos
5.

Biztosítani kell az Ámr.2 155-156. §-ai alapján annak szabályozását és a szabályozás szerinti
ellenırzését a Polgármesteri Hivatalban és az intézményeknél, hogy az ismert
kötelezettségeket megtervezték-e.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2010. december 31.

6.

Gondoskodni kell az Ámr.2 224. § (2) bekezdés a) pontja alapján annak ellenırzésérıl, hogy
az intézményeknél az eredeti, a módosított elıirányzatok és a teljesítések eltérése indokolte.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: folyamatos

7.

Intézkedni kell az Ámr.2 224. § (2) bekezdés g) pontja alapján annak ellenırzésérıl, hogy
az intézményi számszaki beszámoló belsı, valamint annak Képviselı-testület által
meghatározott adatszolgáltatással való összhangja biztosított-e.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: folyamatos

8.

Gondoskodni kell az Áhsz. 8. § (4) bekezdés c) pontja, és (16) bekezdése, valamint az
Ámr.2 81. § (6)-(8) bekezdéseiben foglalt elıírások alapján az önköltség-számítás rendjére
vonatkozó belsı szabályzat elkészítésérıl.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2010. december 31.

9.

Gondoskodni kell az Ámr.2 155. § (1)-(2) bekezdései értelmében a selejtezési eljárás
szabályszerő végrehajtásának folyamatba épített ellenırzéséért felelıs személy
meghatározásáról.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2010. december 31.

10.

Gondoskodni kell arról, hogy az ellenırzési nyomvonal az Ámr.2 156. § (2) bekezdése, és
a Pénzügyminisztérium „Útmutató az ellenırzési nyomvonal kialakításához" módszertani
útmutatója alapján tartalmazza az egyes tevékenység, illetve feladat elvégzését igazoló
dokumentum fellelhetési helyét a rendszerben.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2010. december 31.

11.

Ki kell egészíteni az Ámr.2 157. §-a és a 155. § (3) bekezdésében hivatkozott
Pénzügyminisztérium „Útmutató a kockázatkezelés kialakításához" módszertani
útmutatója alapján a kockázatkezelési szabályzatot a válaszintézkedések folyamatokba
történı beépítésével.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2010. december 31.

12.

Gondoskodni kell az Ámr.2 74. § (l)-(2) bekezdése alapján a kötelezettségvállalások
ellenjegyzésérıl.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: folyamatos

13.

Intézkedni kell az operatív gazdálkodás során a mőködésbeli hibák megelızésére,
feltárására, illetve kijavítására kialakított kontrollok megfelelı mőködése érdekében arra,
hogy a szakmai teljesítésigazolásra jogosult személyek a mőködési és a felhalmozási célú
pénzeszközátadások államháztartáson kívülre teljesített, az állományba nem tartozók

megbízási díja, és a külsı szolgáltatók által végzett karbantartási, kisjavítási
szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások teljesítése elıtt az Ámr.2 76. § (1)-(4) bekezdései,
valamint a 77. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen, okmányok alapján a belsı
szabályzatban elıírt módon ellenırizzék, szakmailag igazolják a kifizetések
összegszerőségét, jogosságát, a kötelezettségvállalásban foglalt feladatok teljesítését.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: folyamatos
14.

Gondoskodni kell arról, hogy az utalványt ellenjegyzı az Ámr.2 79. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján a mőködési és a felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson
kívülre teljesített, és az állományba nem tartozók megbízási díja kiadása elıtt gyızıdjön
meg a szakmai teljesítésigazolás megtörténtérıl, a pénzgazdálkodási jogkörök
szabályzatában foglaltak betartásáról, az arra jogosult által a kötelezettségvállalás
ellenırzésérıl.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: folyamatos

15.

Gondoskodni kell a belsı ellenırzési feladatok szabályszerő és eredményes ellátása
érdekében arról, hogy:
a) a Ber. 18. §-a alapján, a stratégiai ellenırzési tervet kockázatelemzéssel támasszák alá;
b) a Ber. 21. § (1) bekezdése alapján a stratégiai és az éves belsı ellenırzési tervek
összhangban legyenek;
c) az ellenırzések mindegyikéhez készüljön a Ber. 23. § (4) bekezdése elıírásainak
megfelelı, a belsı ellenırzési vezetı által jóváhagyott ellenırzési program, és az
ellenırzéseket ezek alapján végezzék el;
d) a magas kockázatú területek értékelését, az Ámr.2 157. §-ában foglaltaknak megfelelıen
a hatályos kockázatkezelési eljárásrend alapján végezzék el;
e) a Ber. 21. § (4) bekezdése értelmében kezdeményezzenek kapacitást a soron kívüli
ellenırzési feladatokra az éves ellenırzési tervekben;
f) az ellenırzések lefolytatásához készített ellenırzési programok a Ber. 23. § (4)
bekezdés c), f), g), h), i), j), és k) pontjaiban foglaltaknak megfelelıen tartalmazzák az
ellenırzés tárgyát, az ellenırizendı idıszakot, az ellenırzésre vonatkozó jogszabályi
vagy egyéb felhatalmazásra történı hivatkozást, az ellenırzés módszerét, az
ellenırzési kérdıíveket, az ellenır megnevezését, a megbízólevél számát, az ellenırzés
tervezett idıtartamát és a jelentés elkészítésének határidejét;
g) a Ber. 12. § n) pont elıírásai alapján arról, hogy a belsı ellenırzési vezetı alakítson ki
és mőködtessen egy olyan nyilvántartási rendszert, amellyel a belsı ellenırzési
jelentésekben tett megállapítások és javaslatok alapján készített intézkedési tervekben
foglalt feladatok végrehajtása nyomon követhetı.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: folyamatos

16.

Gondoskodni kell az önkormányzat gazdálkodásának 2005. évi átfogó ellenırzésérıl,
illetve az önkormányzat tulajdonában levı zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának
ellenırzésérıl készült számvevıi jelentésekben az Állami Számvevıszék által részére tett, és
részben, illetve nem teljesült szabályszerőségi javaslatok végrehajtásáról.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2010. december 31.

17.

Intézkedni kell az európai uniós forrásokhoz kapcsolódóan
a) a pályázatfigyelést végzık és a döntési, illetve a döntés-elıterjesztési jogkörrel
rendelkezık közötti információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítése rendjének
szabályozására;
b) a pályázatkészítés, valamint az önkormányzati szintő pályázatkoordinálás feladatainak,
továbbá a pályázatok nyilvántartási kötelezettségének önkormányzati szintő
szabályozására;
c) az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések lebonyolítása belsı eljárási
rendjének, a végrehajtás személyi, szervezeti feltételeinek és felelısségi rendjének
önkormányzati szintő teljes körő szabályozására.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2010. december 31.

18.

Biztosítani kell, hogy az európai uniós források felhasználásával megvalósítandó fejlesztési
feladatok lebonyolítására megkötendı vállalkozási szerzıdésekben az ellenırzés rendje
rögzítésre kerüljön.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: folyamatos

19.

Gondoskodni kell az értékelési szabályzat kiegészítésérıl az értékelések ellenırzéséért felelıs
munkakörökkel.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2010. december 31.

20.

Gondoskodni kell arról, hogy az értékelési, valamint az eszközök selejtezési és hasznosítási
szabályzatában szereplı feladatok az érintett dolgozók munkaköri leírásaiban szerepeljenek.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2010. december 31.

21.

Intézkedni kell a pénzügyi-számviteli tevékenységhez kapcsolódó informatika rendszer
szabályozottságának biztosítása és a kialakított belsı kontrollok mőködtetése érdekében,
hogy:
a) a katasztrófa elhárítási tervet aktualizálják, teszteljék;
b) a Polgármesteri Hivatal eljárásrendje tartalmazzon rendelkezést a hozzáférési
jogosultságok kiosztására, módosítására, visszavonására, ellenırzésére;
c) külsı szervezettel kötött szerzıdésben rögzítsék, és szabályzatokban tiltsák - külsı cég
által fejlesztett szoftverek esetében - a külsı fejlesztıknek éles rendszerhez történı
bármilyen típusú hozzáférését;
d) a pénzügyi-számviteli rendszerbıl lekérhetı ellenırzési (napló) lista ellenırzésére
nevezzen ki dolgozót;
e) a pénzügyi-számviteli program elemeire vonatkozó változáskezelési eljárások
ellenırzése, tesztelése szabályozott legyen;
f) az elmentett állományokból a pénzügyi-számviteli adatok helyreállíthatósága
ellenırzésre kerüljön;
g) az ASP szolgáltatás igénybevételénél is, valamennyi pénzügyi-számviteli adat,
információ elektronikusan tárolva legyen a Polgármesteri Hivatalban;
h) merevlemezre vagy mágnesszalagos háttértárra a mentések rendelkezésre álljanak a
Polgármesteri Hivatalban;

i) a mentéseket tartalmazó adathordozókat védjék meg a környezeti ártalmaktól.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2010. december 31.
22.

Gondoskodni kell arról, hogy a belsı ellenırzésekhez kapcsolódó kockázatelemzés a
Polgármesteri Hivatalnál terjedjen ki az európai uniós forrásból megvalósított feladatok
végrehajtására, a közbeszerzésekre, és az Önkormányzat többségi irányítást biztosító
befolyása alatt mőködı gazdasági társaságai mőködésére.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2010. december 31.
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
Áht.
Ámr.2
Áhsz.
Eisz. tv.
Ber.

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet
az
államháztartás
szervezetei
beszámolási
és
könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény
a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.)
Korm. rendelet

Hajdúnánás, 2010. október 28.
Szólláth Tibor
polgármester

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Határozati javaslat
hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételével kapcsolatban a közbeszerzési
bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr javaslatot tett a bírálóbizottság tagjaira Dr. Kis
Ágnes, Oláh Miklós és Ötvös Attila képviselık személyében.
Megkérdezte, hogy a nevezettek a megbízást elfogadják-e.
Nevezett képviselık jelezték, hogy a bírálóbizottságba a megbízást elfogadják.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a határozati javaslattal
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.

Mivel a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételével kapcsolatban a
közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak megválasztására készült határozati javaslatot
11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

341/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 328/2010. (X. 21.)
számú Képviselı-testületi Határozat 1.) pontja alapján a 324/2010. (X. 21.)
számú Képviselı-testületi Határozattal elhatározott ingatlanvásárlás
finanszírozására 200 millió Ft összegő hosszúlejáratú fejlesztési hitel
felvételérıl szóló közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekrıl szóló
2003. évi CXXIX. törvény 8. § (3) bekezdése szerinti bírálóbizottságot az
alábbi önkormányzati képviselık részvételével hozza létre:
-

Dr. Kis Ágnes
Oláh Miklós
Ötvös Attila

Felkéri a polgármestert, hogy a bírálóbizottság mőködésének
megkezdéséhez a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: azonnal
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Tourinform Iroda
munkájáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolóval kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi; a Mővelıdési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport; az Egészségügyi és Szociális; a Városfejlesztési Bizottságok elnökei
ismertették a bizottságok javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Megkérdezte még, hogy az iroda részérıl van-e kiegészítés.
A Tourinform Iroda munkatársai jelezték, hogy a beszámolóhoz nincs szóbeli
kiegészítésük.

Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth
Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Tourinform Iroda munkájáról készült beszámoló határozati
javaslatát 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

342/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hajdúnánási
Tourinform Iroda beszámolóját megismerte és azt elfogadja.
Felelıs:
Határidı:

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

(Az ülésrıl Szıllısiné Takács Tímea megbízott irodavezetı és Kaskötı Esztella
idegenforgalmi ügyintézı távozott.)
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Pedagógiai
Szakszolgálat 2009/2010. tanévben végzett tevékenységérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolóval kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi; a Mővelıdési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport; az Egészségügyi és Szociális Bizottságok elnökei ismertették a
bizottságok javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az intézmény részérıl van-e
kiegészítés.
Az intézmény képviselıi jelezték, hogy a beszámolóhoz nincs szóbeli kiegészítésük.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony kiegészítésként elmondta, hogy a bizottsági
ülésen mintegy szakmai tanácskozás zajlott le. Megjegyezte, hogy nagyon alaposan
megtárgyalták ezt a témát a bizottságok. A maga részérıl elızetesen szakemberekkel
is beszélt, valamint megnézte a vonatkozó jogszabályokat is. Elmondta, hogy a
Pedagógiai Szakszolgálat egy szelete a város oktatásának. Ennek a megoldatlanságát
közvetítette a beszámoló az önkormányzat felé, hangsúlyosan a sajátos nevelési igényő
gyerekek ellátatlanságát. Megítélése szerint a városban levı iskolákban meglennének a
szakemberek, akik ezt egy intézményen belül meg tudnák oldani. Ez plusz pénzforrást
jelentene a városnak. Az ott dolgozó munkatársakra és a gyermekekre is lehetne plusz
normatívát lehívni, ez több millió Ft is lehet. A gyerekek érdeke, hogy az ellátás
megtörténjen, de a pedagógusoké is, hiszen ez számukra munkahelymegtartás kérdése
is lehetne. Csak egységesen lehet gondolkodni, errıl szólnak a pályázati lehetıségek

is. A jelenlegi pedagógusok közül is lehetne a képzésrıl gondolkodni és így nem
kellene újakat felvenni. Az épületgazdálkodás is e téma kapcsán merült fel városi
szinten.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, hogy vannak olyan esetek, amelyekben a
gyerekeket ellátás céljából Debrecenbe kell vinni. Az utazási hozzájárulás csökkent,
illetve el is maradt. Véleménye szerint meg kellene vizsgálni, hogy az önkormányzat
milyen támogatást tud nyújtani.
Oláh Miklós képviselı úr a Szabóné Marth Éva képviselı asszony hozzászólásában
említett épületgazdálkodás kérdésérıl szeretne többet hallani. Hogyan kapcsolódik
ehhez a témához, és ténylegesen mirıl szól.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint ez elég világos, logikus érvelés volt. Az
erıforrásokkal ésszerően kell gazdálkodnunk. Megjegyezte, hogy ha kérdése van
képviselı úrnak, azt neki tegye fel, lehetıleg képviselı képviselıtıl nem kérdezzen.
Szabó Albert igazgató úr Tóth Imre képviselı úr felvetésével kapcsolatban elmondta,
hogy ha a Megyei Rehabilitációs Bizottsághoz kell utaztatni a gyereket, akkor az
utazási igazolványt ott kell kérni, és ez nem a várost terheli. A megyei szintő vizsgálat
a szülık részére is ingyenes, ezt a törvény írja elı.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Pedagógiai Szakszolgálat 2009/2010. tanévben végzett
tevékenységérıl készült beszámoló határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

343/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a
Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményének, a Pedagógiai
Szakszolgálatnak a 2009-2010. tanév munkájáról szóló beszámolóját és azt
tudomásul veszi.
Felelıs:
Határidı:

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

(Az ülésrıl Szabó Albert igazgató úr és Bottyán Katalin szakmai vezetı távoztak.)

HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Szakképzésben
Tanulók Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett
pályázatok elbírálására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi; a Mővelıdési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottságok elnökei ismertették a bizottságok javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr a továbbiakban az elıterjesztés szerint a pályázók
tanévvégi tanulmányi eredményeit, a tanulók számát és a havi ösztöndíj összegét
ismertette.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dombi György képviselı úr hozzászólásában elmondta, hogy nagy örömére szolgált
ennek az elıterjesztésnek az olvasása, hiszen az elızı ciklusban fogadta el a testület az
általa is támogatott javaslatot, amely szerint a szakképzésben tanulókat is részesítse
támogatásban a testület, mint a felsıoktatásban tanulókat a Bursa Hungarica ösztöndíj.
Külön öröm számára, hogy 27 tanuló jelentkezett és mind a 27 tanuló alkalmas a
támogatásra. Ehhez képest a tavalyi évben 40 fı pályázott és csak 19 fı kapott
ösztöndíjat. Számára ez azt jelzi, hogy ez a pályázat kiforrott állapotban van, csak a
felhívásnak megfelelı tanulók nyújtják be a pályázatot. Köszönetét fejezte ki az
oktatási intézmény felé, valamint javasolta, hogy a testület mind a 27 tanulót
támogassa.
(Az ülésrıl Buczkó József képviselı úr távozott, így a testület 10 fıvel folytatta tovább
a munkáját.)
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Szakképzésben Tanulók Támogatására Önkormányzati
Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok elbírálására készült
elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

344/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szakképzésben
Tanulók Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kapcsán
megismerve a pályázók jellemzı adatait 2010. szeptember hónaptól 2011.
január hónapig az alábbi tanulókat támogatja a megnevezett összeggel:
Ssz.

Név

1. Bacskai Zsolt

Lakcím
Hajdúnánás
Somogyi B. u. 33.

Intézmény

Csiha Gyızı
Tagintézmény

Javasolt
összeg
(Ft)
8.000.-

2. Balogh Sándor

Somogyi B. u. 5.

3. Bónis Róbert

Dózsa Gy. u. 29.

4. Csillik Dávid

Táncsics M. u. 75.

5. Csorvási Enikı

Liliom u. 56.

6. Csuka Nándor

Mátyás k. u. 19.

7. Dér Magdolna

Köztársaság tér 10.
I/2.
Rákóczi u. 54.

8. Domán
Nikoletta

9. Helmeczi István Munkások u. 81.
10. Horváth
Richárd
11. Kelemen Gábor

Nyíregyházi u. 48.

12. Kéki Lajos

Szabadság u. 68.

13. Kiss Ildikó

Újszılı u. 28.

14. Kovács Ágnes

Kabay J. u. 36.

15. Krózser Dávid

Tiszavasvári u. 19/F.

Korponai u. 39.

16. Lénárd
Marianna

Kabay J. u. 21.

17. Molnár Judit

Hunyadi u. 113.

18. Nagy Adrienn
Írisz
19. Oláh Márk

József Attila u. 17.

20. Ötvös Norbert

Vörösmarty u. 43.

21. Pataki Erika

Kasza u. 26.

22. Pálóczi Sándor
Imre
23. Szendrei
Andrea

Reményi u. 1/a.

Béke u. 47.

Újszılı u. 686 hsz.

Csiha Gyızı
Tagintézmény
Csiha Gyızı
Tagintézmény
Csiha Gyızı
Tagintézmény
Csiha Gyızı
Tagintézmény
Csiha Gyızı
Tagintézmény
Kırösi Cs. S. Gimn.,
Szakközép-, Szakképzı
Iskola
Csiha Gyızı
Tagintézmény
Kırösi Cs. S. Gimn.,
Szakközép-, Szakképzı
Iskola
Csiha Gyızı
Tagintézmény
Csiha Gyızı
Tagintézmény
Csiha Gyızı
Tagintézmény
Csiha Gyızı
Tagintézmény
Csiha Gyızı
Tagintézmény
Csiha Gyızı
Tagintézmény
Kırösi Cs. S. Gimn.,
Szakközép-, Szakképzı
Iskola
Kırösi Cs. S. Gimn.,
Szakközép-, Szakképzı
Iskola
Csiha Gyızı
Tagintézmény
Csiha Gyızı
Tagintézmény
Kırösi Cs. S. Gimn.,
Szakközép-, Szakképzı
Iskola
Kırösi Cs. S. Gimn.,
Szakközép-, Szakképzı
Iskola
Csiha Gyızı
Tagintézmény
Csiha Gyızı
Tagintézmény

8.000.8.000.5.000.5.000.5.000.-

8.000.8.000.8.000.-

5.000.8.000.8.000.5.000.8.000.5.000.10.000.-

8.000.-

10.000.5.000.-

8.000.-

8.000.8.000.5.000.-

24. Szücs Nóra

Kürt u. 2.

25. Torma Éva

Kasza u. 30.

26. Tóth Nóra

Béke u. 35.

27. Veres Zoltán

Nyíregyházi u. 5.

Kırösi Cs. S. Gimn.,
Szakközép-, Szakképzı
Iskola
Csiha Gyızı
Tagintézmény
Kırösi Cs. S. Gimn.,
Szakközép-, Szakképzı
Iskola
Csiha Gyızı
Tagintézmény

10.000.5.000.-

8.000.8.000.-

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti támogatások folyósításáról, valamint a
pályázók értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: folyamatos, illetve 2010. november 10. - az értesítés
megküldésére
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

(Az ülésrıl Gömöri József igazgató úr távozott.)
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúsági
Szociális Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1.) kérelméhez ellátási szerzıdés
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális
Bizottságok elnökei ismertették a bizottságok javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Fürdı u.
1.) kérelméhez ellátási szerzıdés módosítására készült elıterjesztés határozati
javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

345/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúsági
Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Fürdı utca 1. szám)
kérelmének helyt adva, támogatja a melléklet szerinti, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F. §
b) pontja szerinti nappali ellátásnak 2010. november 1-tıl történı
biztosítására vonatkozó ellátási szerzıdés megkötését azzal, hogy a
szerzıdés megkötésével egyidejőleg a felek között létrejött
3755-2/2009. számú ellátási szerzıdés hatályát veszti.
Felkéri a polgármestert a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.
(4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1.) a határozatban foglaltakról való értesítésére,
valamint a határozatból adódó ellátási szerzıdés megkötésére.
Felelıs:

Szólláth Tibor polgármester

Határidı:

2010. október 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Nagy László
(4220 Hajdúböszörmény, Bem József u. 10.) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a
bizottság javaslatát.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony hozzászólásában megjegyezte, hogy a B./
változatban egy korábbi döntés lehetséges módját látja, hogy amennyiben egy
összegben fizeti meg a tartozását, akkor a kamattól mentesítjük a vállalkozót.
Megkérdezte, hogy a testület nem kívánja-e ez ügyben a korábbi döntést alkalmazni.
Szólláth Tibor polgármester úr a felvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy akkor az
egy egyedi döntés volt.
Török István képviselı úr meglátása szerint a kamat elengedését a képviselı-testület
megtehetné. Javasolta, ha a vállalkozó a 450 eFt támogatást 2010. december 22-ig
megfizeti, akkor tekintsünk el a kamat megfizetésétıl.

Szólláth Tibor polgármester úr megállapította, hogy Török István képviselı úr
módosító javaslatot tett, ezért elıször errıl rendelt el szavazást.
A képviselı-testület azt a módosító javaslatot, amely szerint, ha Nagy László
vállalkozó a 450 eFt támogatást a „Vállalkozásfejlesztési és foglalkoztatási pályázat
2007” nem teljesítése kapcsán egyösszegben 2010. december 22-ig visszafizeti, akkor
annak kamatának, mely 249.781.-Ft, megfizetésérıl eltekint a képviselı-testület 4 igen
(Szabóné Marth Éva, Török István, Tóth Imre, Dr. Kis Ágnes), 4 nem (Szólláth Tibor,
Dr. Juhász Endre, Kovács Zsolt, Ötvös Attila) szavazattal, 2 tartózkodással (Oláh
Miklós, Dombi György) nem került elfogadásra.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után az elıterjesztés határozati javaslatának A./
változatáról rendelt el szavazást.
A képviselı-testület a Nagy László (4220 Hajdúböszörmény, Bem József u. 10.)
kérelméhez készült elıterjesztés határozati javaslatának A./ változatát 8 igen
szavazattal és 2 tartózkodással (Török István, Tóth Imre) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

346/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte
Nagy László (4220 Hajdúböszörmény, Bem József u. 10.) kamatfizetés
elengedése iránti kérelmét, és úgy határoz, hogy a 294/2010. (IX. 16.)
számú Képviselı-testületi Határozattal megállapított és a 317/2010.
(IX. 29.) Képviselı-testületi Határozattal megerısített - a 2007. évi
„Vállalkozásfejlesztési és foglalkoztatási pályázat” keretében vállalt
kötelezettség részbeni teljesítése miatt keletkezett - 450.000,- Ft
visszafizetendı támogatás után megállapított 249.781,- Ft kamat
elengedését nem támogatja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezıt a döntésrıl
értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. november 10.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a LIDL
Magyarország Bt-vel kötendı, 91/2006. (V. 18.) számú Képviselı-testületi
Határozatnak megfelelı ajándékozási szerzıdésrıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi; a Városfejlesztési
Bizottságok elnökei ismertették a bizottságok javaslatait.
A továbbiakban a Városfejlesztési Bizottság javaslatát Dombi György képviselı úr
ismertette, mivel Buczkó József képviselı úr, bizottsági elnök korábban távozott a
testület ülésérıl.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy többen ez ügyben a hivatalhoz,
illetve a bírósághoz fordultak. Az ott kialakult közlekedési helyzet azonban indokolttá
tette a szervizút lezárását.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr a szerzıdés 6.) pontja alapján peres eljárásra hívta fel a
figyelmet. Kérdése az, hogy ha az önkormányzat átveszi ezt az ingatlant, akkor ennek
a terhét, egy esetleges peres eljárást átvesz-e.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy jelenlegi tudása szerint errıl nem
tud.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı asszony válaszában elmondta, hogy a jelenlegi
beadványt nem ismeri.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr hozzászólásában a felvetıdı problémára
vonatkozóan mondta el, hogy van egy közigazgatási per, amelyet nem a LIDL és nem
az önkormányzat ellen adtak be, hanem a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala ellen, amelyben egy közigazgatási határozat felülvizsgálatát kérik.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a LIDL Magyarország Bt-vel kötendı, 91/2006. (V. 18.) számú
Képviselı-testületi Határozatnak megfelelı ajándékozási szerzıdésrıl készült
elıterjesztés határozati javaslatának 1.) pontját 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással
(Török István) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a LIDL Magyarország Bt-vel kötendı, 91/2006. (V. 18.) számú
Képviselı-testületi Határozatnak megfelelı ajándékozási szerzıdésrıl készült
elıterjesztés határozati javaslatának 2.) pontját 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással
(Török István) elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:

347/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 91/2006. (V. 18.) számú
Képviselı-testületi Határozatnak megfelelıen a 11096/1. hrsz-ú, 592 m2 területő,
„kivett saját használatú út” mővelési ágú, zártkerti ingatlan tulajdonjogát
térítésmentesen, ajándékozás jogcímén, 4.699.747,- Ft értékben elfogadja, és
annak az önkormányzati tulajdonú 3183. hrsz-ú úthoz csatolásához hozzájárul.
A képviselı-testület kinyilvánítja, hogy az ajándékozás kapcsán az
önkormányzatot kizárólagosan csak az ingatlan-nyilvántartásban történı
átvezetés költsége terhelheti.
Felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti tulajdonjogi átruházáshoz és az
ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges ajándékozási szerzıdés
megkötésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. november 30.

2.)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 91/2006. (V. 18.) számú
Képviselı-testületi Határozatnak megfelelıen a 11096/3. hrsz-ú, 36 m2 területő,
„kivett saját használatú út” mővelési ágú, zártkerti ingatlan tulajdonjogát
térítésmentesen, ajándékozás jogcímén, 285.795,- Ft értékben elfogadja, és annak
az önkormányzati tulajdonú 3201. hrsz-ú úthoz csatolásához hozzájárul.
A képviselı-testület kinyilvánítja, hogy az ajándékozás kapcsán az
önkormányzatot kizárólagosan csak az ingatlan-nyilvántartásban történı
átvezetés költsége terhelheti.
Felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti tulajdonjogi átruházáshoz és az
ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges ajándékozási szerzıdés
megkötésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. november 30.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a vörösiszap által
sújtott települések infrastruktúrájának újjáépítéséhez történı hozzájárulásra
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi; a Mővelıdési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport; az Egészségügyi és Szociális; a Városfejlesztési Bizottságok elnökei
ismertették a bizottságok javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)

Szólláth Tibor polgármester úr megjegyezte, hogy ı maga is hozzájárult a
kezdeményezéshez, de ezt bízzuk mindenki saját belátására. Ez a katasztrófa is
megmutatta, hogy ebben a szegény világban van az emberekben szolidaritás.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony a bizottsági javaslatból kiemelte Török István
képviselı úr kisebbségi véleményét, amely szerint a képviselı úr egyetért a
segítségnyújtással, de a cégek vezetıinek anyagi felelısségét kell tisztázni, és a kárt
nekik kellene megtéríteni.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony kiegészítve a bizottsági javaslatot mondta el,
hogy a Református Általános Iskolában mőködı 129. számú Soós Gábor
Cserkészcsapat 50 eFt-ot győjtött össze. Ezt az összeget a Református
Egyházközségnek adta át, ahol folyamatosan győlik az adomány és az ún. egyházi
vonalon biztos kézbıl biztos kézbe jut el a segítség a rászorulóknak.
Szólláth Tibor polgármester úr hozzászólásában elmondta, hogy a képviselı asszony
által elmondottak személyesebbek, mint az, hogy egy számlaszámra átutaljuk.
Összefoglalójában elmondta, hogy vagy a számlára utaljuk az összeget vagy
személyes kapcsolatfelvétel útján juttatjuk el. Egyébként egyetért Török István
képviselı úrral, hogy nem az a végsı megoldás, hogy segítséget nyújtunk, hanem a
felelısök megtalálása.
Török István képviselı úr elmondta, hogy a személyes kapcsolatfelvételt támogatja.
Megjegyezte még, hogy a tulajdonosok az információk szerint 10 millió Ft-ért vették
meg ezt a céget és csak másfél milliárdot ajánlottak fel a károsultak részére, pedig
ebbıl gazdagodtak meg.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, hogy egyetért Török István képviselı úrral. A
kezdeményezést nagyon jónak találta. Megjegyezte még, hogy abba az irányba kellene
elindulni, hogy meg kell találni a felelısöket, és meg kell velük fizettetni a kárt.
Szólláth Tibor polgármester úr egyetértett Török István képviselı úr
hozzászólásával és támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy a 100 eFt-ot a Református
Egyházközséghez utaljuk át a vörösiszap által sújtott települések infrastruktúrájának
újjáépítéséhez történı hozzájáruláshoz.
Az elhangzottakról szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a vörösiszap által sújtott települések infrastruktúrájának
újjáépítéséhez történı hozzájárulásra készült elıterjesztés határozati javaslatát azzal a
módosítással, hogy a 100 eFt támogatás átutalása a Református Egyházközség felé
történjen meg hozzájárulásként a vörösiszap által sújtott települések
infrastruktúrájának újjáépítéséhez 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással (Dr. Juhász
Endre, Oláh Miklós) elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után az elıterjesztés eredeti határozati
javaslatáról rendelt el szavazást.

A képviselı-testület a vörösiszap által sújtott települések infrastruktúrájának
újjáépítéséhez történı hozzájárulásra készült elıterjesztés eredeti határozati javaslatát
8 igen, 1 nem szavazattal (Szólláth Tibor) és l tartózkodással (Szabóné Marth Éva)
elfogadta.
Mivel mindkét javaslat elfogadásra került Szólláth Tibor polgármester úr javasolta,
hogy a testület ismételje meg a szavazást. Bıvebben kifejtve az elsı szavazás arról
szólt, hogy a Református Egyházon keresztül küldjük el a pénzt, a második szavazás
pedig, amit meg fogunk ismételni arról szól, hogy a számlára utaljuk a pénzt.
A képviselı-testület a vörösiszap által sújtott települések infrastruktúrájának
újjáépítéséhez történı hozzájárulásra készült elıterjesztés eredeti határozati javaslatát,
amely arról, hogy az elfogadott összeg számlára kerüljön átutalásra 2 igen (Dombi
György, Oláh Miklós), 3 nem (Szólláth Tibor, Kovács Zsolt, Ötvös Attila) szavazattal,
4 tartózkodással (Dr. Kis Ágnes, Tóth Imre, Török István, Szabóné Marth Éva) és
1 képviselı (Dr. Juhász Endre) nem vett részt a szavazásban nem került elfogadásra.
Szólláth Tibor polgármester úr megjegyezte, hogy Dr. Juhász Endre alpolgármester
úr nem érti azt, hogy mirıl szavazott most a testület, ezért javasolta az ismételt
szavazást az elızıekben elhangzottakról.
A képviselı-testület a vörösiszap által sújtott települések infrastruktúrájának
újjáépítéséhez történı hozzájárulásra készült elıterjesztés eredeti határozati javaslatát,
amely arról, hogy az elfogadott összeg számlára kerüljön átutalásra 4 igen (Kovács
Zsolt, Oláh Miklós, Tóth Imre, Dombi György), 2 nem (Szólláth Tibor, Ötvös Attila)
szavazattal, 3 tartózkodással (Dr. Kis Ágnes, Török István, Szabóné Marth Éva) és
1 képviselı (Dr. Juhász Endre) nem vett részt a szavazásban ismételten nem került
elfogadásra.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:

348/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Béndek József,
Sopolya Nagyközség Önkormányzat polgármesterének kezdeményezésére
a 2010. október 4-én bekövetkezett vörösiszap katasztrófa következtében
bekövetkezett károk enyhítése érdekében úgy határoz, hogy a város
költségvetéséhez igazodó 100.000.- Ft összegő támogatást nyújt
infrastruktúra újjáépítéshez Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére, oly módon, hogy a fenti
összeggel csatlakozik a Református Egyházközség által kezdeményezett
győjtéshez. A 100.000.- Ft támogatást a Református Egyházközség juttatja
el a katasztrófa áldozatainak.
Felkéri a polgármestert, hogy a Református Egyházközség értesítésérıl,
valamint a fenti összeg átutalásáról gondoskodjon.

Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. november 5.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

A napirend tárgyalása után Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy Szőcs
József Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 6/a. szám alatti lakos arra készült, hogy a testület
elıtt megjelenve a 9.) napirendi ponttal kapcsolatban szót kérjen. Igaz, hogy a testület
ezt a napirendi pontot már megtárgyalta és határozatot is hozott, de tekintettel Szőcs
úrra, aki megjelent, javasolta, hogy a testület adja meg a lehetıséget a hozzászólásra.
A képviselı-testület 9 igen és 1 nem (Dombi György) szavazattal - külön határozat
hozatala nélkül - úgy döntött, hogy meghallgatja Szőcs József urat.
(Az ülésrıl Dombi György képviselı úr kiment, így a testület 9 fıvel folytatta tovább a
munkáját.)
Szőcs József úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, gratulált a választási
eredményhez és további munkasikereket kívánt. Bevezetésként elmondta, hogy
Vandróczi Antal, akinek a nevében a LIDL ügyében eljár korábban az ı sofırje volt
még az Állami Gazdaság idejében. Ez az ügy jelenleg már a központi kerületi bíróság
elıtt van. Sajnálattal állapította meg, hogy ebben az ügyben a halogatás és az
elhallgatás volt a jellemzı. Amikor elindították ezt az ügyet kilenc levelet küldtek el,
melyre csak két válasz érkezett. Ezt nem hagyva ennyiben tovább intézkedett, amelyre
kiderült, hogy a szóban forgó út már ideiglenesen forgalomba is van helyezve, kiadták
a határozatot, de errıl a lakosságot nem értesítették. Ezek után indította meg a
fellebbezési eljárást, melyet elutasítottak, pillanatnyilag itt áll az ügy. Idıközben
kiderült, hogy a képviselı-testület a 2006. május 18-i ülésen hozott egy határozatot,
amely szerint a LIDL épít azon a területen és a polgármester 2006. december 31-ig
kösse meg a szerzıdést. Elmondta még, hogy fordult a jegyzıhöz, valamint Agárdi
László irodavezetıhöz, de választ nem kapott. Rájött arra, hogy az lehet az alapvetı
probléma, hogy úgy épült fel az út, hogy a tulajdonjog nem volt rendezve. A
tulajdonjog rendezés nélkül felépített út, pedig az építési elıírásoknak nem felel meg.
Kérése volt, hogy az út fenntartási engedélyét adják ki addig, amíg a tulajdonjog nem
rendezıdik. Javasolta megkeresni a LIDL könyvvizsgálóját is az elszámolások miatt,
valamint a perbe való beavatkozást.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a hozzászólást és ígéretet tett arra,
hogy rövid idın belül válaszolni fogunk a felvetıdött kérdésekre.
(Az ülésrıl Szőcs József úr távozott, további jó munkát kívánva. Az ülésre Dombi
György képviselı úr visszaérkezett, így a testület 10 fıvel folytatta tovább a munkáját.)

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Spartacus Súlyemelı és Body Klub képviselıje, Kovács Imre (4080
Hajdúnánás, Bajza u. 12/a.) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi; a Mővelıdési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport; az Egészségügyi és Szociális; a Városfejlesztési Bizottságok elnökei
ismertették a bizottságok javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr szerint megállapítható, hogy a támogatás
egyértelmő, a technikai megoldást meg kell találnunk. Mindenki által tudott, hogy a
liget milyen állapotban van, és még csak rosszabb lehet. Sajnos csak hajléktalanok
próbálják élettel megtölteni, amely nem felel meg a város céljainak fıleg a vagyonát
tekintve. A maga részérıl fıleg a sport miatt támogatni tudja. Javasolta, hogy testület
most egy elvi támogatást mondjon ki, a technikai részét pedig oldjuk meg úgy, hogy az
legyen rendjén elszámolhatóság, számon kérhetıség szempontjából.
Megkérdezte, hogy a kérelmezınek van-e kiegészítése.
Kovács Imre úr jelezte, hogy nincs kiegészítése.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr egyetértett azzal, hogy az épület nagyon leromlott állapotba
került. Véleménye szerint praktikus lenne, ha a kérelemnek azonnal helyt lehetne adni,
az elvi állásfoglalás megadását most nem javasolta, írjuk ki rá a pályázatot.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint amennyiben most pályázatot írunk ki
akkor annak a lebonyolítási ideje december-januárra várható. Az épületet ismerve
véleménye szerint az ıszi idıszakot sem éli túl, ezért némi állagmegóvást javasolt.
Agárdi László irodavezetı hozzászólásában elmondta, hogy felvetıdött már az épület
lebontásának lehetısége, de véleménye szerint ez az egy-két hónap már túl sokat nem
ront rajta, de természetesen közcélú munkásokkal lehet végeztetni rajta kisebb
munkálatokat.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint mindenki érzékeli a támogatást, de a jelenlegi
vagyonrendeletünk nem teszi ezt lehetıvé. Javasolta, hogy a novemberi ülésen döntsön
a testület a kiírásról és annak feltételeirıl, illetve dönthet úgy a testület, hogy
felfüggeszti e napirendi pont tárgyalását és még a mai napon visszahozza döntésre egy
határozati javaslat keretében.
A képviselı-testület tagjai jelezték, hogy a napirend tárgyában a mai napon való
döntéssel értenek egyet, ezért a napirend felfüggesztésérıl 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - döntöttek.

Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy a határozati javaslat elkészültéig a
testület a mai napon felvett napirendi pontokat tárgyalja tovább.

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervének
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr ismertette azt a két tételt, amely miatt a módosítás
szükségessé vált. Ez pedig a TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 Hajdúnánás Intelligens
Iskoláiért pályázat eszközbeszerzése, a másik pedig a hosszúlejáratú fejlesztési hitel
felvétele. Tájékoztatásként mondta el, hogy a testület rendkívüli ülésen döntött arról,
hogy a MODE Mártírok úti ingatlanát megvásárolja az önkormányzat. Elmondta még,
hogy ezzel rövid távon lehetett 309 ember munkahelyét megırizni. Fontos szempont
az, hogy a jelenlegi 60 millió Ft-os bér tartozását a cég rendezze a dolgozói felé. Ez
egy olyan ingatlan, amelyet áráért vett meg az önkormányzat. 2010. december 16-ig az
önkormányzat egy hasznosítási tervet fog erre az épületre kidolgozni.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi összesített
közbeszerzési tervének módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

349/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete „Hajdúnánás Városi
Önkormányzat 2010. évi összesített terv”-ét a melléklet szerint jóváhagyja.
Felelıs: Határidı: -

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a TIOP
1.1.1-07/1-2008-0831. számú a „Hajdúnánás intelligens iskoláiért” címő pályázati
eljárásban pályázati eszköz közbeszerzési eljárására vonatkozóan
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi; a Mővelıdési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottságok elnökei ismertették a bizottságok javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy három ajánlat érkezett be, amelybıl a
legkedvezıbbet a CAPTATIO Tanácsadó és Oktató Bt. tette, illetve egy háromtagú
bírálóbizottságot is választanunk kell.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a bizottság összetételére tett javaslatot Szabóné
Marth Éva képviselı asszony, illetve Tóth Imre és Ötvös Attila képviselık
személyében.
Szólláth Tibor polgármester megkérdezte, hogy van-e más javaslat.
Mivel más javaslat nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy
nevezett képviselık elfogadják-e a jelölést.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony, illetve Tóth Imre és Ötvös Attila képviselı
urak jelezték, hogy elfogadják a bírálóbizottságban való részvételt.
Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a határozati javaslat
1.) majd 2.) pontjáról.
A képviselı-testület a TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831. számú a „Hajdúnánás intelligens
iskoláiért” címő pályázati eljárásban pályázati eszköz közbeszerzési eljárására
vonatkozóan készült elıterjesztés határozati javaslatának 1.) pontját kiegészítve a
bírálóbizottsági munkában részt vevı képviselık nevével - Szabóné Marth Éva, Ötvös
Attila, Tóth Imre - 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazás végén.)
A képviselı-testület a TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831. számú a „Hajdúnánás intelligens
iskoláiért” címő pályázati eljárásban pályázati eszköz közbeszerzési eljárására
vonatkozóan készült elıterjesztés határozati javaslatának 2.) pontját kiegészítve a
CAPTATIO Tanácsadó és Oktató Bt. (4027 Debrecen, Csigekert út 75. szám) névvel
és címmel és a 400.000,- Ft + ÁFA díjazás összegével 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazás végén.)
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A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:

350/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IV/3. pontja alapján a
„Hajdúnánás intelligens iskoláiért” címő TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831. jelő
pályázati támogatásból finanszírozandó pályázati eszköz beszerzését végzı
vállalkozás kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárásban a
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 8. § (3) bekezdése
szerinti bírálóbizottságot az alábbi önkormányzati képviselık részvételével
hozza létre:
Szabóné Marth Éva
Ötvös Attila
Tóth Imre
Felkéri a polgármestert, hogy a bírálóbizottság mőködésének
megkezdéséhez a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. október 29.

351/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Hajdúnánás
intelligens iskoláiért” címő TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831. jelő pályázati
támogatásból finanszírozandó pályázati eszköz beszerzést végzı
vállalkozás kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárás lebonyolítási
feladatainak ellátására a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzata IX/1. pontja 9. francia bekezdése alapján, a CAPTATIO
Tanácsadó és Oktató Bt. (4027 Debrecen, Csigekert út 75. szám) választja
ki 400.000,- Ft + ÁFA díjazás ellenében.
A képviselı-testület a lebonyolítási feladatok díjazására és a Közbeszerzési
Értesítıben közzéteendı hirdetmények díjára külön fedezetet nem biztosít,
mivel azok a pályázatban tervezettek és rendelkezésre állnak.
Felhatalmazza a polgármestert a kiválasztott lebonyolítóval a szerzıdés
megkötésére és felkéri, hogy az egyéb szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. október 29.
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Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés „a városi
bölcsıde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének szélesítése” tárgyú (projekt
azonosító: ÉAOP-4.1.3./B-2f-2010-0009) közbeszerzés ismételt ajánlattételi
felhívásának elfogadására és a közbeszerzési eljárás megindítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az elızı testületi ülésen a testület
nem hirdetett eredményes közbeszerzést és úgy határozott, hogy újabb közbeszerzést ír
ki. Ez az elıterjesztés ennek az ajánlattételi felhívásnak az elfogadásáról szól.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a „a városi bölcsıde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének
szélesítése” tárgyú (projekt azonosító: ÉAOP-4.1.3./B-2f-2010-0009) közbeszerzés
ismételt ajánlattételi felhívásának elfogadására és a közbeszerzési eljárás
megindítására készült elıterjesztés határozati javaslat 1.) pontját - amely a pályázat
újbóli kiírásáról szól - 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a „a városi bölcsıde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének
szélesítése” tárgyú (projekt azonosító: ÉAOP-4.1.3./B-2f-2010-0009) közbeszerzés
ismételt ajánlattételi felhívásának elfogadására és a közbeszerzési eljárás
megindítására készült elıterjesztés határozati javaslat 2.) pontját - amely az ajánlati
felhívás elfogadásáról szól - 8 igen szavazattal, 2 képviselı (Dr. Juhász Endre, Dombi
György) nem vett részt a szavazásban, elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
Szólláth Tibor polgármester úr a szavazás végén jelezte, hogy a határozati javaslat
2.) pontja tartalmaz egy kiegészítendı részt, amelyre javaslatot kért.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, hogy a határozati javaslat szövegszerően teljesen
megfelel, a 2010. november 15-e vonatkozzon a felhíváshoz kapcsolódó dokumentáció
elkészítésére, és a hirdetmény feladási határideje 2010. november 10-e legyen, mivel a
megjelentetésre nem tudunk hatással lenni.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a kiegészítést és az elhangzottakkal
együtt javasolta ismét elfogadásra az elıterjesztés határozati javaslatának 2.) pontját.
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A képviselı-testület a „a városi bölcsıde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének
szélesítése” tárgyú (projekt azonosító: ÉAOP-4.1.3./B-2f-2010-0009) közbeszerzés
ismételt ajánlattételi felhívásának elfogadására és a közbeszerzési eljárás
megindítására készült elıterjesztés határozati javaslat 2.) pontját - az elhangzott
kiegészítéssel együtt - 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:

352/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IV/2. pontja alapján ismételt
közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el „A hajdúnánási Városi
Bölcsıde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének szélesítése a
hátrányos helyzető gyermekek esélyeinek javítása érdekében” címő projekt
(projekt azonosító: ÉAOP-4.1.3./B-2f-2010-0009) keretében végrehajtandó
„a városi bölcsıde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének szélesítése”
tárgyú, pályázati rendszer keretében nyújtott támogatásból és saját erıbıl
finanszírozandó építési beruházás kivitelezıjének kiválasztásához.
Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról
gondoskodjon,
a
közbeszerzés
lebonyolítására
vonatkozó
szerzıdésmódosításról intézkedjen, valamint a közbeszerzési eljárás során
beérkezı ajánlatokat terjessze a képviselı-testület elé.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. november 5. - a szerzıdés módosítására
2010. december 16. - az elıterjesztés elkészítésére

353/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete „A hajdúnánási
Városi Bölcsıde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének szélesítése a
hátrányos helyzető gyermekek esélyeinek javítása érdekében” címő projekt
(projekt azonosító: ÉAOP-4.1.3./B-2f-2010-0009) keretében végrehajtandó
„a városi bölcsıde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének szélesítése”
tárgyú ismételt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását elfogadja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a projekt támogatott
mőszaki tartalmának keretein belül - a korszerő használati követelmények
és az idıtállósági elvárások szem elıtt tartása mellett - vizsgálja meg az
építési beruházási költségek csökkentésének lehetıségét, és ezek fennállása
esetén az ajánlati dokumentáció összeállításánál érvényesítse azokat.
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Felkéri a polgármestert a hirdetmény megjelentetésére, valamint az ismételt
közbeszerzési eljárás felhívásához kapcsolódó dokumentáció képviselıtestület elé terjesztésére.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2010. november 10. - a hirdetmény feladási határideje
2010. november 15. - a felhíváshoz kapcsolódó dokumentáció
elkészítésére
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámú kiírás alapján nevelési intézmények fejlesztésével
kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló 238/2010. (VI. 24.) számú Képviselı-testületi
Határozat hatályon kívül helyezésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy talán nem
kellıen volt elıkészítve ez a pályázat, illetve ebben a formában nagyon kevés volt az
esély a nyerésre. Az elıterjesztés arról szól, hogy most ezt vonjuk vissza és keressünk
más lehetıséget. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a pályázatíró céggel a megállapodást
felmondjuk.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy most ugye csak a pályázat
visszavonásáról van szó és nem egy 2008. évi elvi döntésünk megmásításáról.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a 238/2010. (VI. 24.) számú
Képviselı-testületi Határozat hatályon kívül helyezésérıl van szó, amely a pályázat
beadásáról szólt.
Oláh Miklós képviselı úr hozzászólásában elmondta, hogy a pályázat
elıkészítésének nem megfelelıségét nem állítaná, viszont az tény, hogy az egyik
közremőködı partner, akinek célja és érdeke volt az, hogy a hajdúnánási gyermekek
jobb körülmények közé kerüljenek megváltoztatta a feltételt és abban egyetértünk,
hogy ezt így nem lehet.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, hogy jobban örülne, ha az óvoda nem a Csiha
Gyızı Tagiskolába kerülne. Indokként a kiskorú és nagykorú gyermekek közötti
élettani különbséget említette.
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Szólláth Tibor polgármester úr szerint meg kell néznünk, hogy még ez évben, illetve
a jövı évben milyen pályázati lehetıségek lesznek. El kell döntenünk, hogy hosszú
távon mi a szerencsés egy meglévı épületet átépíteni vagy egy új óvodát építeni. A
mai döntésünk arról szól, hogy a pályázatot nem nyújtjuk be.
Mivel több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 kódszámú kiírás alapján nevelési
intézmények fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló 238/2010.
(VI. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat hatályon kívül helyezésérıl szóló
elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

354/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete ÉAOP-20104.1.1/A/2 kódszámú kiírás alapján nevelési intézmények fejlesztésével
kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló 238/2010. (VI. 24.) számú
Képviselı-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásával összefüggı megbízás tárgytalanná válása okán a CREDIT-2
Gazdasági Tanácsadó Kft-vel (4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 3/A.)
a pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány,
valamint a projektdokumentáció végleges szakmai kidolgozására
2010. augusztus 30-án 4.125,- eFt értékben megkötött szerzıdést közös
megegyezéssel 2010. október 31-i hatállyal felbontsa.
Felhatalmazza továbbá, hogy a CREDIT-2 Gazdasági Tanácsadó Kft-vel
220 eFt + ÁFA összeg erejéig, az önkormányzat 2010. évi költségvetésében
a város és községgazdálkodási szolgáltatások szakfeladaton elkülönített
költségek terhére kössön megállapodást az eddig elvégzett munka
kifizetésére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. november 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENHATODIK
NAPIRENDI
PONT
TÁRGYALÁSA:
Elıterjesztés
hosszúlejáratú ingatlanvásárlás finanszírozására szolgáló fejlesztési hitel felvételéhez
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérte, hogy a bírálóbizottság ismertesse a
határozatot.
Dr. Tóth Csaba üzletvezetı köszöntötte a képviselı-testület tagjait. Elmondta, hogy a
bírálóbizottság az ajánlattételi felhívást áttekintette, a dátumokat meghatározta. Az
elıterjesztett felhívást a bizottság alkalmasnak találta arra, hogy a testületi döntés
pozitív volta esetén megjelentetésre kerüljön. A továbbiakban a legfontosabb
dátumokat, valamint az eljárás további folyamatát ismertette. Végezetül az ajánlattételi
felhívás szavazása elıtt az összeférhetetlenségre hívta fel a figyelmet, mivel
pénzintézetek jelentkezhetnek. Kérte, hogy aki összeférhetetlen az már az ajánlattételi
felhívás elfogadásáról se szavazzon.
Szólláth Tibor polgármester úr a szavazás elıtt felhívta a képviselık figyelmét az
összeférhetetlenségi szabályokra. Megkérdezte, hogy van-e ilyen képviselı.
Török István képviselı úr jelezte, hogy ı az említett okok miatt nem vesz részt a
szavazásban.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a hosszúlejáratú ingatlanvásárlás finanszírozására szolgáló
fejlesztési hitel felvételéhez közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának
elfogadására készült elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal, 1 képviselı
(Török István) nem vett részt a szavazásban elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

355/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 328/2010. (X. 21.)
számú Képviselı-testületi Határozat 1.) pontja alapján a 324/2010. (X. 21.)
számú Képviselı-testületi Határozattal elhatározott ingatlanvásárlás
finanszírozására 200 millió Ft összegő hosszúlejáratú fejlesztési hitel
felvételérıl szóló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását elfogadja.
Felkéri a jegyzıt, hogy a
közzétételérıl gondoskodjon.

hirdetmény

megjelentetésérıl,

illetve

Felelıs: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2010. november 5.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

(Az ülésrıl Dr. Tóth Csaba üzletvezetı távozott.)
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TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıjének kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Elıterjesztés

a

Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıjének kérelméhez készült
elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

356/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2)-(3)
bekezdéseiben meghatározottakat figyelembe véve úgy határoz, hogy
2011. július 1. napjától a Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda
intézményegységének (4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.) neve Eszterlánc
Óvoda legyen.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvoda alapító okirat
tervezetének a képviselı-testület elé terjesztésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. június 30.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
közoktatási
intézményrendszerének
költséghatékonysági vizsgálatára beérkezett szolgáltatási árajánlatokra vonatkozóan
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy három árajánlat érkezett az
elıterjesztés tárgyában. Elmondta még, hogy az intézményekre az önkormányzat
400-450 millió Ft-tal költ többet, mint a lehetıségei. Ez részben abból is adódhat, hogy
nem hívjuk le azokat a normatívákat, amelyekre lehetıségünk van. Éppen ezért élt
azzal a lehetıséggel, hogy az egész intézményrendszer komplex vizsgálatára kerüljön
sor. A három ajánlat közül a legkedvezıbbet az OKTADOR Bt. tette.
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Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Török István képviselı úr megjegyezte, hogy a Kazinczy Oktatási Mőhely Kft.
ajánlata nincs összhangban a levelével, illetve az elıterjesztésben rögzített táblázattal.
Szólláth Tibor polgármester úr megállapította, hogy képviselı úrnak igaza van,
valószínő csak tévedésbıl maradt le. Ezek után ismertette az OKTADOR Bt.
ajánlatának három fı pontját, majd javasolta, hogy ezt az ajánlatot fogadja el a testület.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményrendszerének költséghatékonysági vizsgálatára beérkezett szolgáltatási
árajánlatokra vonatkozóan készült elıterjesztés határozati javaslatát - kiegészítve az
OKTADOR Bt. adataival és szolgáltatási árajánlatával - 9 igen, 1 nem szavazattal
(Oláh Miklós) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

357/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás Városi
Önkormányzat közoktatási intézményrendszerének költséghatékonysági
vizsgálatával 2.000.000.- Ft + ÁFA, összesen: 2.500.000.- Ft összegért az
OKTADOR Bt. (4200 Hajdúszoboszló, Török u. 3. szám) tanácsadó céget
bízza meg.
A képviselı-testület a szakértıi vélemény elkészítésének határidejét 2010.
december 15. napjában határozza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy az OKTADOR Bt. (4200 Hajdúszoboszló,
Török u. 3. szám) tanácsadó cég képviselıjét a képviselı-testület döntésérıl
értesítse, egyben felhatalmazza Hajdúnánás Városi Önkormányzat
közoktatási intézményrendszerének költséghatékonysági vizsgálatának
feltételeit rögzítı szerzıdés aláírására.
Felkéri továbbá, hogy a szakértıi díjnak az önkormányzat 2011. évi
költségvetésben történı tervezésérıl és a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
közoktatási intézményrendszerének költséghatékonyságára vonatkozó
szakértıi elemzés megismerésére vonatkozóan ismételt elıterjesztés
készítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. november 10. - szerzıdés megkötése
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2011. január 13.
2011. február 15.

- a szakértıi vélemény alapján ismételt
elıterjesztés készítése
- szakértıi díj betervezése a 2011. évi
költségvetésbe

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI
megbízási szerzıdések megkötésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

PONT

TÁRGYALÁSA:

Elıterjesztés

Szólláth Tibor polgármester úr szóbeli kiegészítıjében elmondta, hogy két területre
szeretne konkrét megbízási szerzıdéssel kollegákat alkalmazni. Ezek után az
elıterjesztésbıl idézett: „2010-ben egy település véleményem szerint nem mőködhet
megfelelı városmarketing, fejlesztési stratégia, és pályázatok nélkül. Minden
képviselı elıtt ismert, hogy az Európai Unióban a pályázatok szerepe, jelentısége
milyen kiemelkedı, amely kiterjed egy település mőködésének és mőködtetésének
minden területére. Véleményem szerint a PR tevékenység - a kölcsönös elınyökön
alapuló kommunikáció és kapcsolatok tudatos szervezése, melynek célja az egyének,
szervezetek és környezetük közötti megértés, valamint a bizalom megteremtése,
fenntartása - szintén kiemelkedı jelentıséggel bír. Ennek a tevékenységnek ki kell
terjednie a polgármester által meghatározott további koordinációs és kommunikációs
feladatok ellátására is. Hasonlóan fontos feladatnak látom a városban lévı társadalmi
szervezetek fejlesztésének, fejlıdésének elısegítését, valamint a szervezetek
forrásfelvevı képességének javítását is. Ahhoz, hogy ezeknek a kihívásoknak
Hajdúnánás városa naprakészen meg tudjon felelni - azzal, hogy ez a Polgármesteri
Hivatalnak ne jelentsen további munkaterhet - a feladatok ellátását megbízási
szerzıdés keretében javaslom biztosítani.”
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr megjegyezte, hogy tudomása szerint polgármester úr a
megválasztása után az önkormányzat intézményeinél létszámstoppot rendelt el. Ha ez
így van, akkor ez az önkormányzatra és polgármester úrra is vonatkozik. Az
elıterjesztésben szereplı személyeket ismeri, kifogása ellenük nincs, de szerencsésnek
tartaná, ha pályázati úton és nyilvános eljárásban töltenék be az említett álláshelyeket.
Jelenleg a képviselık az itt megjelölt személyek képzettségérıl, hozzáállásáról,
alkalmasságáról nem tudnak képet kapni. Ezek miatt nem támogatja az elıterjesztést.
A fı ok azonban az, hogy saját magára is alkalmaznia kellene a másokra kiterjesztett
tilalmakat.
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Szólláth Tibor polgármester úr szerint igaz az, amit képviselı úr mond, éppen ezért
nem is állományba vesszük ıket, hanem megbízással fogjuk ıket foglalkozatni. Ez
egyrészt az önkormányzat számára egy elég átlátható és kevesebb kötelezettséggel jár,
mintha ez egy köztisztviselıi álláshely betöltésével járna, másrészt pedig sosem volt
kérdés az ebben a testületben, hogy egy polgármester megválogathatja, hogy kivel
dolgozik együtt. Kérte, hogy ezt az elıterjesztést támogassa a testület. A megbízásuk
2011. december 31-ig szól, egyébként is lesz arra lehetıség, hogy a munkájukról
véleményt mondjanak.
Török István képviselı úr egyetértett azzal, hogy ilyen szakembereket foglalkoztatni
kell. Megjegyezte azonban, hogy jobb lenne, ha állandó személy foglalkozna ezzel,
mert hosszabb távon szükség lesz erre.
Szólláth Tibor polgármester úr a létszámstop kapcsán mondta el, hogy nem abban
gondolkodnak, hogy embereket a rendszerbıl elbocsássanak. Természetesen van egy
természetes fluktuáció, pl. nyugdíjazás, valaki elköltözik a városból. Nem egy
intézményben gondolkodnak, hanem egy egész rendszerben. A rendszeren belül
próbálják megtalálni azt, hogy hol van plusz személy, és hol van az, ahol hiányzik a
munkaerı. Példaként a Pedagógiai Szakszolgálat helyzetét említette, ahol hiányzik két
gyógypedagógus pedig a rendszeren belül ott van, csak nem ott foglalkoztatják, ahol
kell. Így talán elkerülhetı az, hogy az egyik kezünkkel elküldünk, a másik kezünkkel
pedig felveszünk. Megjegyezte, hogy ebben a városban elıfordult az, hogy
végkielégítéssel elküldtünk egy embert majd rövid idın belül visszavettük egy másik
intézményhez.
Oláh Miklós képviselı úr továbbra is úgy érzi, hogy ez a létszámstopnak a technikai
módon való kijátszása. Az Állami Számvevıszék a jelentésében nem azt mondta, hogy
erre külön embereket kell felvenni, hanem össze kell hangolni a munkát hivatalon
belül. Pályázati úton, akár megbízási jogviszonnyal is nagyobb lenne a biztonsága
annak, hogy megfelelı embert találnánk.
Szólláth Tibor polgármester úr visszatekintve a 2006. évre mondta el, hogy volt
egyfajta közmegegyezés, hogy milyen fejlesztéseket akarunk végrehajtani. Abban
viszont nem volt megegyezés, hogy azt hogyan fogjuk megvalósítani. Részükrıl az
volt az elsı számú álláspont, hogy a hivatalon belül egy kis közösség alakuljon a
pályázatok koordinálására. Ez nem talált meghallgatásra és az sem, hogy szakcéget
keressenek meg. A pályázatokra 12 millió Ft volt, ez a pénz elfogyott, gyıztes
pályázat nem született. Kérte képviselı urat, hogy adja meg ennek a lehetıségét, ha
nem lesz sikeres, akkor elfogadja a kritikát.
Tóth Imre képviselı úr hozzászólásában elmondta, hogy mind a két személyt
ismerjük, a lehetıséget meg kell adni számukra. Az egyik személy egy civil szervezet
vezetıje volt, aki egy évben egyszer beszámolt az önkormányzatnak. Azt is tudjuk,
hogy a civil szervezet mőködésének jelentıs része pályázati összegbıl történt. Ha nem
tudják a bizalmat igazolni, akkor annak a következményeit le kell vonni.
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Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, hogy ez a két személy, akiket
polgármester úr javasol a legsikeresebb pályázatírók voltak az elmúlt években a
városban. Ha a városban munkaerı-gazdálkodásban gondolkodunk, ez egy jó döntés
volt. Tılük sikeresebb pályázatírókat a városban nem ismer.
Török István képviselı úr kérte, hogy kb. egy fél év múlva a pályázatírók
számoljanak be. Úgy érzi, ez megnyugtató lenne minden képviselı számára.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a határozati javaslat 1.) és 2.)
pontjairól.
A képviselı-testület a megbízási szerzıdések megkötésére készült elıterjesztés
határozati javaslatának 1.) pontját 9 igen, l nem szavazattal (Oláh Miklós) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a megbízási szerzıdések megkötésére készült elıterjesztés
határozati javaslatának 2.) pontját 9 igen, l nem szavazattal (Oláh Miklós) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:

358/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy
Szilágyi Erzsébet Ilona 4080 Hajdúnánás Dorogi u. 4. 3/5. szám alatti
lakost 2010. november 2-tıl 2011. december 31-ig terjedı határozott
idıtartamra megbízza a városmarketing, PR és kommunikációs feladatok
ellátására. A képviselı-testület a megbízottnak havi bruttó 150.000,- Ft
összegő megbízási díjat határoz meg.
A képviselı-testület a megbízási díj 2010. évet érintı részét Hajdúnánás
Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére
biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy Szilágyi Erzsébet Ilona 4080 Hajdúnánás
Dorogi u. 4. 3/5. szám alatti lakos határozatban foglaltakról való
értesítésérıl gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a megbízási szerzıdés
megkötésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. október 29.
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359/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy
Szabó István 4080 Hajdúnánás Kazinczy u. 19. szám alatti lakost
2010. november 2-tıl 2011. december 31-ig terjedı határozott idıtartamra
megbízza a pályázatkészítési koordinációs, településfejlesztési koordinációs
és társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartási feladatok ellátására. A
képviselı-testület a megbízottnak havi bruttó 150.000,- Ft összegő
megbízási díjat határoz meg.
A képviselı-testület a megbízási díj 2010. évet érintı részét Hajdúnánás
Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére
biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy Szabó István 4080 Hajdúnánás Kazinczy u.
19. szám alatti lakos határozatban foglaltakról való értesítésérıl
gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a megbízási szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. október 29.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

Szólláth Tibor polgármester úr a szavazások végén jelezte, hogy ı maga személyes
garanciát vállal azért, hogy egy fél év múlva a megbízott személyek munkájáról
beszámoló készül.
Tájékoztatta a jelenlevıket, hogy mivel a 11.) napirendi ponthoz kapcsolódó határozati
javaslat még nem készült el, a képviselı-testület a munkáját a 20.) és a 21.) pontok
megtárgyalásával zárt ülésen folytassa tovább. A nyilvános ülést du. 17.55 órakor
bezárta.
A képviselı-testület a 20.) és a 21.) napirendi pontokat zárt ülés keretében
tárgyalta meg, amelyrıl külön jegyzıkönyv készült.
Szólláth Tibor polgármester úr a nyilvános ülést 2010. október 28-án du. 18.06
órakor ismételten megnyitotta, mivel a 11.) napirendi ponthoz kapcsolódó határozati
javaslat elkészült. A továbbiakban ismertette a határozati javaslatot.
Megkérdezte, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
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Mivel a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Spartacus Súlyemelı és Body Klub képviselıje,
Kovács Imre (4080 Hajdúnánás, Bajza u. 12/a.) kérelméhez készült határozati
javaslatot 9 igen szavazattal, l képviselı (Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

366/2010. (X. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Spartacus Súlyemelı és
Body Klub képviselıje, Kovács Imre (4080 Hajdúnánás, Bajza u. 12/a.) kérelméhez készült
elıterjesztést megismerve - az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes
szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. §
(3) bekezdése, valamint a 12. § (4) bekezdése alapján - úgy határoz, hogy a Ligetben található
3109/10. hrsz-ú, kivett „közpark” (Ifjúsági Park) megnevezéső, 5.4540 m2 területő ingatlanon
található, kb. 100 m2 (a fedett teraszrész nélkül számolva) hasznos alapterülető épületet
versenytárgyalás keretében történı bérbeadás útján, sport célra kívánja hasznosítani az alábbi
feltételekkel:
-

a felek a bérleti szerzıdést 2010. december 01. és 2015. november 30. közötti, 5 éves
határozott idıtartamra kötik,
a kiinduló licitár bérleti díja 40.000,- Ft + ÁFA/hó,
a pályázók a felmerülı rezsi költségek megfizetését vállalják,
a pályázók elfogadják az épületet a megtekintett állapotban,
a pályázók vállalják az épület rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotának
kialakítását, az alábbiakban megjelölt munkálatok elvégzésével:
Kımővesmunkák: külsı és belsı falak vakolatainak pótlása, javítása.
Asztalosmunkák: hiányzó nyílászárók pótlása, meglévık javítása.
Tetıfedés, ácsmunkák, bádogozás: tetıszerkezet héjazatának javítása és a beázás
megszüntetése, a tetın és az oromfalon a hiányzó pala pótlása, ereszcsatorna
kitakarítása és a függı ereszcsatornák pótlása.
Az épület főtésének kialakítása: a főtési rendszer kialakítása.
Hideg burkolat felújítás: régi hidegburkolat pótlása, javítása.
Festés, mázolás: külsı és belsı falak festése, nyílászárók mázolása.
Villanyszerelés: elektromos hálózat elavult, ezért annak teljes felújítása.
Épületgépészeti munkák; ivóvíz- és szennyvízvezetı rendszer felújítása, ívóvíz
vételi lehetıség, illetve illemhely kialakítása, valamint a szerelvények és a szaniterek
pótlása.

-

a fent megjelölt munkálatok összköltségét a képviselı-testület 3.000.000,- Ft-ban
ismeri el, amely a bérleti díjba beszámításra kerül,
a pályázók közül az nyeri el a bérleti jogot, aki a nyílt versenytárgyaláson magasabb
bérleti díjat ajánl,
a pályázóknak a versenytárgyalásra vonatkozó ajánlat benyújtásakor a Polgármesteri
Hivatal pénztárába befizetendı bánatpénz összege 50.000,- Ft.
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A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, a Helyi Televízió
képújságjában, valamint az önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat legutolsó
megjelenési idıpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre
állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Spartacus
Súlyemelı és Body Klub képviselıjét, Kovács Imrét (4080 Hajdúnánás, Bajza u. 12/a.)
értesítse.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2010. november 05. - értesítésre
2010. november 12. - a pályázat kiírására
2010. november 30. - a szerzıdés megkötésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

(Az ülésrıl Török István képviselı úr távozott, így a testület 9 fıvel folytatta tovább a
munkáját.)
A továbbiakban Szólláth Tibor polgármester úr megadta a lehetıséget a
képviselıknek kérdések feltevésére.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony jelzéssel élt a lakosság felé a temetıi rend
változásairól. Tájékoztatta a jelenlevıket és a TV nézıket, hogy Csuja Imre
színmővésznek, Hajdúnánás szülöttének 2010. november 4-én elıadása lesz.
Szólláth Tibor polgármester úr a temetıi rend változással kapcsolatban mondta még
el, hogy zavaró volt, pl. temetés alatt a gépjármővel való behajtás, ezért történt a
korlátozás, illetve nagymértékő volt hétköznapon is a közlekedés.
Tóth Imre képviselı úr felhívta a figyelmet két tábla oda nem illı helyére, az egyik a
zsidó áldozatok táblája az elhurcoltak táblája között, a másik a Kisfaludy utcán Che
Guevara portréja. Kérése volt a tábla áthelyezése, illetve a tábla levétele.
Megfontolásra ajánlotta a képviselı-testületnek a Hajdúnánás Díszpolgára cím
adományozásának lehetıségét.
Dombi György képviselı úr a köztéri kutak körbebetonozásáról érdeklıdött. Ez a
munka benne van-e az ivóvízminıség-javító programban.
Oláh Miklós képviselı úr válaszában elmondta, hogy a tőzcsapok kiépítését el kell
végezni, illetve a közkifolyók rendbetétele része a feladatnak a II. ütemre
vonatkozóan. Ezeket a feladatokat 2010. november 30-ig el kell végezni.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy milyen határideje van még
a kivitelezınek, mert a városban egyre több helyen keletkeznek gödrök, ahol már úgy
tőnik, hogy befejezték a munkát.
Oláh Miklós képviselı úr válaszában elmondta, hogy a II. és III. ütemnek tavaszi
határideje van, de lenne igény egy IV. ütemre, de ennek a jóváhagyására még várni
kell.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta még, hogy polgármester úr kérése a
választókerületében az utcákban levı problémákat összegyőjtötte és kérdezi, hogy tél
elıtt várható-e ezeknek a megoldása.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy azokat a munkálatokat, amelyek még a
tél elıtt beleférnek, el fogják végezni. A továbbiakban három programra hívta fel a
lakosság és a képviselı-testület figyelmét. Az egyik az október 31-i nap, amely a
reformáció ünnepe, vasárnap este lesz a Hajdú Rege elıadása a NANÁ színház
elıadásában, illetve 2010. november 3-án du. 17.00 órától a református templom elıtti
bástyafalnál megemlékezés lesz.

Mivel több napirendi pont nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a
megjelenést, a végzett munkát, és a képviselı-testület nyilvános ülését du. 18,20
órakor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

