Száma: 20999/2010.

„TERKA”
JEGYZİKÖNYV

Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2010. november 25-én – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl
A képviselı-testületi ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme
Jelen vannak a képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Ötvös Attila, dr. Kis
Ágnes, Buczkó József, Dombi György, Oláh Miklós, Tóth Imre, Török István
képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: dr. Kiss Imre aljegyzı, Kiss
György, a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Agárdi László, a Városfejlesztési és
Gazdálkodási Iroda irodavezetıje, Benkıné Takács Mária, a Szociális Iroda
irodavezetıje, Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı,
Dr. Nagy Attila revizor, Főz Péterné, a Közgazdasági Iroda vagyonkezelési és
hasznosítási ügyintézıje, dr. Borbély Beatrix önkormányzati és szervezési
ügyintézı, Szakál Attila informatikus, valamint Józsi Sándorné jegyzıkönyvvezetı
A napirendi pontokhoz meghívottak részérıl jelen vannak:
-

-

-

-

a 3.) napirendi pont tárgyalásánál: Bíró István, a Kéky Lajos Városi
Mővelıdési Központ igazgatója és
a 3.) és a 24.) napirendi pontok
Rigó Tamásné, a Móricz Pál Városi
tárgyalásánál:
Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény
intézményvezetıje
a 9.) napirendi pont tárgyalásánál: Berkes Anikó, a Hajdúnánási Gazdasági
Ellátó Intézmény intézményvezetıje
a 9.), a 10.), a 13.) és a 15.)
Tóth Árpádné, a Szociális Gondozási
Központ intézményvezetıje
a 9.) és a 23.) napirendi pontok
Gömöri József, a Kırösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és
Általános
Iskola,
Kollégium
intézményvezetıje
a 16.) napirendi pont tárgyalásánál: Nagyné Juhász Krisztina, a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetıje
a 20.) napirendi pont tárgyalásánál: Kiss Zoltán Csaba, a Hajdú-Bihar Megyei
Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal
vezetıje
a 23.) napirendi pont tárgyalásánál: Szabóné Kiss Judit vállalkozó
a 25.) napirendi pont tárgyalásánál: Kovácsné Bata Éva, a Hajdúnánási Óvoda
intézményvezetıje
a 32.) napirendi pont tárgyalásánál: Dr. Vincze Ferenc, a Jegyzık Országos
Szövetsége Informatikai Bizottságának
elnöke, a Városi Jegyzık Egyesületének
Informatikai
Kollégiumának
vezetıje,
Hajdúszoboszló város jegyzıje
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A képviselı-testületi ülésen részt vett még a Helyi Televízió három munkatársa.
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, a helyi
televízió nézıit, valamint az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselı-testületi ülés határozatképes, mivel 10 képviselı jelen van.
Javaslatot kért a jegyzıkönyv hitelesítı személyére.
Dombi György képviselı úr azt javasolta, hogy a jegyzıkönyv hitelesítıje Tóth
Imre képviselı úr legyen.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte Tóth Imre képviselı urat, hogy
elvállalja-e a jegyzıkönyv-hitelesítéssel járó feladatot.
Tóth Imre képviselı úr kinyilatkozta, hogy elvállalja a jegyzıkönyv hitelesítésével
kapcsolatos feladatokat.
Szólláth Tibor polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát
arról, hogy elfogadja-e Tóth Imre képviselı urat jegyzıkönyv hitelesítınek.
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint a jegyzıkönyv hitelesítıje Tóth Imre
képviselı úr legyen, 9 igen szavazattal és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban
(Tóth Imre) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr felvetette, hogy dr. Kiss Imre aljegyzı úr jelezte
számára, hogy szerencsés lenne, ha a 2010. december 12-én tartandó ünnepi
testületi ülésrıl készült jegyzıkönyv hitelesítıjét is jelen ülésen megválasztaná a
képviselı-testület. Jó lenne, ha Tóth Imre képviselı úr elvállalná az ünnepi testületi
ülésrıl készült jegyzıkönyvnek is a hitelesítését. Ezt követıen az általa
javasoltakról kérte a képviselı-testület tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint a 2010. december 12-én tartandó
ünnepi képviselı-testületi ülés jegyzıkönyv-hitelesítıi feladatát is Tóth Imre
képviselı lássa el, 9 igen szavazattal és 1 képviselı nem vett részt a szavazásban
(Tóth Imre) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr ezután javasolta, hogy a képviselı-testület a
meghívóban közölt napirendek közé vegyen fel és tárgyaljon meg 5 új napirendet az
alábbiak szerint:
A képviselı-testület
- 4.) napirendként tárgyalja meg az „Elıterjesztés Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata módosítására”,
- 21.) napirendként tárgyalja meg az „Elıterjesztés „Hajdúnánás intelligens
iskoláiért” tárgyú (projekt azonosító: TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831) közbeszerzés
ajánlattételi felhívásához kapcsolódó dokumentáció elfogadására”,
- a zárt ülés elıtt, 30.) napirendi pontként tárgyalja meg az „Elıterjesztés a Juhász
és Neje Kft. (4080 Hajdúnánás, Hadnagy u. 4.) és a KREDENC 96 Bt.
(4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt. 67.) vezetıinek kérelméhez”
- a napirendhez meghívott vendég megérkezésének függvényében tárgyalja meg
az „Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
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-

integrált ügyfélszolgálati rendszer
kialakítására vonatkozó szakértıi anyag
elkészítésére”
címő elıterjesztéseket.
Határozati javaslat formájában került kiosztásra a Város Napi rendezvényekre
biztosított forráson felül többlettámogatás biztosításának kérése, amit a
nyilvános ülés vége felé tárgyaljon meg a képviselı-testület.

A képviselı-testület tagjai részérıl a meghívóban javasolt napirendekkel, illetve a
polgármester úr öt napirendi pont felvételére tett javaslatával kapcsolatosan
kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Szólláth Tibor polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát
a meghívóban javasolt napirendek, illetve az általa elmondott javaslatok elfogadása
tárgyában.
A képviselı-testület a meghívóban javasolt napirendi pontokat, illetve a
polgármester úr 5 új napirendi pont felvételére irányuló javaslatát 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta, így a
napirendi pontok az alábbiak szerint alakulnak:
Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a 2010. évi pénzügyi elıirányzat módosításokra és ezek alapján a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló, többször
módosított 2/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés az önkormányzat közmővelıdési feladatairól, a helyi
közmővelıdési tevékenység támogatásáról szóló .../….(……) Önkormányzati
Rendelet megalkotására és Hajdúnánás Városi Önkormányzat közmővelıdési
feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról szóló szakértıi jelentésben
megfogalmazott hiányosságok pótlására, módosítások elvégzésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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7.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
kialakított minıségirányítási rendszer mőködtetésének felfüggesztésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

8.)

Elıterjesztés a költségvetési intézményekben végrehajtandó pénzügyigazdasági ellenırzések 2011. évre vonatkozó ütemtervének meghatározására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

9.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény feladatkörének
bıvítésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

10.) Elıterjesztés a Szociális Gondozási Központ magasabb vezetıi állásának
betöltésére vonatkozóan kiírt pályázat elbírálására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
11.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
ügyvezetı igazgatói állására történı pályázat kiírására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
12.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Újság fıszerkesztıi állásának betöltésére
vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
13.) Elıterjesztés a Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
14.) Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által fenntartott alap - és
középfokú oktatási intézmények pedagógiai programjának szakértıi
véleményezésére beérkezett árajánlatokra
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
15.) Beszámoló a Szociális Gondozási Központ munkájáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
16.) Beszámoló a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi mőködésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
17.) Beszámoló a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról
Elıadó: Dombi György a Bőnmegelızési Tanács elnöke
18.) Beszámoló a Mezei İrszolgálat mőködését felügyelı Tanácsnok 2009.
november 1. és 2010. október 31. között végzett tevékenységérıl
Elıadó: Dombi György tanácsnok
19.) Beszámoló a Mezei İrszolgálat 2010. évben végzett munkájáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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20.) Beszámoló a falugazdászok 2008-2009. évben végzett munkájáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
21.) Elıterjesztés „Hajdúnánás intelligens iskoláiért” tárgyú (projekt azonosító:
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831) közbeszerzés ajánlattételi felhívásához
kapcsolódó dokumentáció elfogadására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
22.) Elıterjesztés pályázatfigyelésre, pályázatkészítésre vonatkozó szerzıdés
megkötésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
23.) Elıterjesztés a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és
Általános Iskola, Kollégium Csiha Gyızı Tagintézménye területén található
iskolai büfé területének további hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
24.) Elıterjesztés a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 15. szám) főtési rendszerének felújítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
25.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Óvoda kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
26.) Elıterjesztés Józsiné Gimesi Andrea és Pók Marianna Tünde gyógytornászok
egészségügyi vállalkozási szerzıdéseinek módosításával kapcsolatos
kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
27.) Elıterjesztés a Rádió Bravó Kft. (4026 Debrecen, Darabos u. 35.) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
28.) Elıterjesztés Dankó István (4244 Újfehértó, Egészségház u. 54.) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
29.) Elıterjesztés Kelemen János (4085 Hajdúnánás-Tedej, Ságvári E. u. 8/b.)
kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
30.) Elıterjesztés a Juhász és Neje Kft. (4080 Hajdúnánás, Hadnagy u. 4.) és a
KREDENC 96 Bt.(4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt. 67.) vezetıinek
kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
31.) Elıterjesztés a Város Napi rendezvényekre biztosított forráson felül
többlettámogatás biztosításának kérése
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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32.) Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
integrált ügyfélszolgálati rendszer kialakítására vonatkozó szakértıi anyag
elkészítésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
33.) Javaslat a városi kitüntetı díjak adományozására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
34.) Elıterjesztés határozott idıtartamra, szociális jelleggel bérbe
önkormányzati lakások bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

adott

35.) Különfélék
36.) Interpellációk
ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a Polgármesteri jelentéshez
kiegészítése nincs.
Oláh Miklós képviselı úr észrevételezte, hogy az elızı testületi üléseken a
polgármester úr kapott olyan felhatalmazást szerzıdések aláírására, viszont ezek a
szerzıdések – tervezet formájában – nem kerültek a képviselı-testületnek
bemutatásra. Azt javasolta, hogy az elkövetkezendı idıkre vonatkozóan a
polgármester úr szíveskedjen a Polgármesteri jelentés mellé tenni azokat a
szerzıdéseket, amelyeknek a tervezete nem került az elıterjesztéshez csatolásra, és
az aláírására felhatalmazást kapott a képviselı-testülettıl. Ilyenek például a Szabó
Istvánnal, Szilágyi Erzsébettel és a MODE 3H Textilipari Kft-vel kötött
szerzıdések.
Szólláth Tibor polgármester úr ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy pótolni fogja
és be fogja mutatni a szóban forgó szerzıdéseket.
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát a Polgármesteri jelentés I., II.,
III. fejezeteinek elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés
- I. fejezetét 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Oláh Miklós) – külön
határozat hozatala nélkül – elfogadta,
- II. fejezetét 10 igen szavazattal (egyhangúlag) – külön határozat hozatala nélkül
– elfogadta,
- III. fejezetét 10 igen szavazattal (egyhangúlag) – külön határozat hozatala nélkül
– elfogadta.

1027

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 2010. évi
pénzügyi elıirányzat módosításokra és ezek alapján a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló, többször módosított 2/2010.
(II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
mind a 4 bizottság (Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: PÜB),
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság (a továbbiakban: MOISB),
Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban: ESzB), Városfejlesztési
Bizottság (a továbbiakban: VFB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok elnökeit a
bizottsági állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatát 5 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
Buczkó József képviselı úr – mint a VFB elnöke és a MOISB elnökhelyettese –
ismertette a Városfejlesztési Bizottság és a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság állásfoglalását, mely szerint
- a Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal (egyhangúlag),
- a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal
(egyhangúlag)
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek az elıterjesztés határozati javaslatát.
Kovács Zsolt képviselı úr – mint az ESzB elnöke – ismertette az Egészségügyi és
Szociális Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság 5 igen szavazattal
(egyhangúlag) javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek.
Az elıterjesztéssel kapcsolatosan kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Szólláth Tibor polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát
az elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a 2010. évi pénzügyi elıirányzat módosításokra és ezek alapján
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló, többször
módosított 2/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására készült
elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és a
következı önkormányzati rendeletet alkotta meg:
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
25/2010. (XII. 01.)
Önkormányzati Rendelete
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló többször
módosított
2/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény által
biztosított jogkörében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló, többször
módosított 2/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. §
(1)

A képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek, Cigány Kisebbségi
Önkormányzat és az intézmények együttes 2010. évi költségvetésének
kiadását
4.765.151 eFt
bevételét
4.765.151 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 482.665 eFt fejlesztési és 426.330 eFt mőködési
hitelfelvétel mellett az 1/1. sz. melléklet szerint.

(2)

Költségvetési bevételek összesen:
ebbıl mőködési:
felhalmozási:

3.826.586 eFt
3.544.957 eFt
281.629 eFt

Költségvetési kiadások összesen:
ebbıl mőködési:
felhalmozási:

4.756.036 eFt
3.924.560 eFt
831.476 eFt

Költségvetési hiány:
ebbıl mőködési:
felhalmozási:

929.450 eFt
379.603 eFt
549.847 eFt

A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló
finanszírozási mőveletek:
Finanszírozási mőveletek bevétele összesen:
ebbıl értékpapírok bevételei:
felhalmozási hitelek bevételei:
mőködési hitelek bevételei:

938.565 eFt
29.570 eFt
482.665 eFt
426.330 eFt

Finanszírozási mőveletek kiadása összesen:
felhalmozási hitelek kiadásai:
mőködési hitelek kiadásai:
Finanszírozási mőveletek egyenlege:

9.115 eFt
9.115 eFt
0 eFt
929.450 eFt
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(3)

A kiadások fıösszegén belül
- a személyi juttatások elıirányzatát
- a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
- a dologi kiadások elıirányzatát
- a mőködési célú pénzeszköz átadásosok elıirányzatát
- a fejlesztési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát
- a támogatások elıirányzatát
- a segélyjellegő támogatások elıirányzatát
- az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzatát
- a felhalmozási célú kiadások elıirányzatát
- felhalmozási célú hitel törlesztése
- a tartalékok fı összegét
- céltartalékok
- bérlakásalap
- oktatási célokra
- szennyvízberuházással kapcsolatos tartalék
- általános tartalék
- szakképzés-szervezési társulás tartaléka
összeggel állapítja meg.”

1.727.186 eFt
447.839 eFt
849.406 eFt
332.545 eFt
155.970 eFt
16.000 eFt
331.362 eFt
7.500 eFt
675.506 eFt
9.115 eFt
212.722 eFt
162.351 eFt
1.391 eFt
5.000 eFt
34.629 eFt
9.351 eFt

2. § A Ör. 1/1., 2/1., 3/1., 3/2. és 3/A. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3/1., 3/2
és 3/A. számú melléklete lép.

3. § E rendelet 2010. december 6. napján lép hatályba.

Hajdúnánás, 2010. november 25.
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Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2010. december 01.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
önkormányzat közmővelıdési feladatairól, a helyi közmővelıdési tevékenység
támogatásáról szóló .../….(……) Önkormányzati Rendelet megalkotására és
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
közmővelıdési
feladatellátásának
szakfelügyeleti célvizsgálatáról szóló szakértıi jelentésben megfogalmazott
hiányosságok pótlására, módosítások elvégzésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
mind a 4 bizottság (Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: PÜB),
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság (a továbbiakban: MOISB),
Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban: ESzB), Városfejlesztési
Bizottság (a továbbiakban: VFB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok elnökeit a
bizottsági állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Buczkó József képviselı úr – mint a VFB elnöke és a MOISB elnökhelyettese –
ismertette a Városfejlesztési Bizottság és a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság állásfoglalását, mely szerint
- a Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadásra
javasolja a képviselı-testületnek az elıterjesztés határozati javaslatának I., II. és
III. pontját azzal, hogy a rendelet-tervezet 3. § (3) bekezdés utolsó mondatában a
„bérbeadás” helyett a „mőködés” szó használatának megfontolását javasolja,
- a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatának I., II., III pontjait 4 igen szavazattal (egyhangúlag) azzal a
módosítással javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek, hogy a rendelettervezet 3. § (3) bekezdésében szereplı „bérbeadását” szó helyett „mőködését”
szó kerüljön rögzítésre.
Kovács Zsolt képviselı úr – mint az ESzB elnöke – ismertette az Egészségügyi és
Szociális Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés I., II.,
III. pontját 5 igen szavazattal (egyhangúlag) javasolja elfogadásra a képviselıtestületnek.
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatának I., II., III. pontját 5 igen szavazattal (egyhangúlag) azzal a
módosítással javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek, hogy a rendelet-tervezet
3. § (3) bekezdésében szereplı „bérbeadását” szó helyett „mőködését” szó kerüljön
rögzítésre.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt javasolta, hogy a rendelet-tervezet záró
rendelkezésében megjelölt hatályba lépést 2011. január 1-ei idıpontban javasolja
megjelölni.
Dombi György képviselı úr elmondta, hogy szeretne bıvebb információt kapni a
rendelet-tervezet 3. § (3) bekezdésében javasolt szóhasználat módosítása
tekintetében.
Dr. Kiss Imre aljegyzı úr elmondta, hogy a bizottsági üléseken elhangzottakkal
egyezve, illetve azt megvizsgálva, hogy a „mőködése” szó kerülne a „bérbeadása”
helyett, tekintettel arra, hogy az intézmény a vagyon kezelıje, illetıleg e tekintetben
egyéb rendelet tartalmazza azokat a szabályokat, ami alapján a vagyon kezelését és
e körben a bérbeadást is neki végeznie kell, ezért ennek a rendeletnek a
vonatkozásában gyakorlatilag a „mőködését” szó megfelelı lehet ebben a
szövegkörnyezetben is.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy elfogadja mind az említett
szóhasználat változását, mind a hatályba lépés idıpontját. Ezt követıen az
elıterjesztés határozati javaslatának I., II., III. pontjairól kérte a testület tagjainak a
szavazatát.
A képviselı-testület az önkormányzat közmővelıdési feladatairól, a helyi
közmővelıdési tevékenység támogatásáról szóló .../….(……) Önkormányzati
Rendelet megalkotására és Hajdúnánás Városi Önkormányzat közmővelıdési
feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról szóló szakértıi jelentésben
megfogalmazott hiányosságok pótlására, módosítások elvégzésére vonatkozó
elıterjesztés határozati javaslatának
- I. pontját – módosítva azzal, hogy a rendelet-tervezet 3. § (3) bekezdésében
szereplı „bérbeadását” szó helyett „mőködését” szó kerüljön rögzítésre,
valamint a hatályba lépés idıpontja 2011. január 1-ében kerüljön
meghatározásra – 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta (az
önkormányzati rendelet a napirend végén),
- II. pontját 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta (határozat a napirend
végén),
- III. pontját 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta (határozat a napirend
végén).
A lefolytatott szavazások eredményeire tekintettel a képviselı-testület az alábbi
önkormányzati rendeletet alkotta meg és képviselı-testületi határozatokat hozta:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
26/2010. (XII. 15.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat közmővelıdési feladatairól,
a helyi közmővelıdési tevékenység támogatásáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közmővelıdésrıl szóló
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 77. §-ában foglalt felhatalmazás alapján,
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a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1. Alapelvek
1. § Az önkormányzat a közmővelıdési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa a törvény alapelveivel összhangban:
a) a kulturális örökség javainak, és ezek jelentıségének megismerése a történelem
alakulásában, a nemzeti, és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint
ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetıségét a
rendelkezésre álló eszközök útján,
b) a közmővelıdési intézmények szolgáltatásainak igénybevételét,
c) az ember mőveltségének, készségeinek az élet minden szakaszában való
gyarapítására, valamint közmővelıdési jogai érvényesítése céljából közösség
létrehozásához, és jogszabályban meghatározottak szerinti szervezet alapításához,
mőködtetéséhez való jogát.
2. § Az önkormányzat által fenntartott közmővelıdési intézmény nem lehet elkötelezett
egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közmővelıdési
tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. A törvényben és e
rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai
vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy
egyéb különbségtétel nélkül.

2. Az önkormányzat közmővelıdési feladatai és intézményei
3. § (1) Az önkormányzat a helyi közmővelıdési tevékenység támogatása során
hangsúlyos feladatának tekinti a törvény 76. § (2) bekezdésében foglalt pontokat.
(2) A közmővelıdési feladatokat az önkormányzat a fenntartásában mőködı Kéky
Lajos Városi Mővelıdési Központ (Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) és a Móricz
Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény (Hajdúnánás, Bocskai u. 1214.) üzemeltetésével biztosítja.
(3) A Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ szervezi a város közmővelıdési
jellegő programjait, a kulturális célú rendezvényeket. Összehangolja a civil
szervezıdések igényei alapján a Mővelıdési Központ mőködését.
(4) A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény biztosítja a város
lakossága számára a nyilvános könyvtári ellátást, továbbá mőködteti a
Helytörténeti Győjteményt, a Hajdú Ház és Kovácsmőhelyt, a Csepős – és
Újszılıben levı Csıszkunyhókat, valamint a fıtéri Sarokbástyát.
(5) A 3. § (2) bekezdésben meghatározott intézmények vállalkozási tevékenységet
nem folytathatnak, szabad kapacitásuk kihasználása érdekében a nem használt
helyiségeiket alkalmanként bérbeadás útján hasznosítják.
4. § (1) Az önkormányzat egyes közmővelıdési feladatainak ellátásába továbbá az alábbi
intézményeket és szervezeteket vonhatja be:
a) a város oktatási és nevelési intézményeit,
b) a helyben mőködı közmővelıdési célú egyesületeket, alapítványokat,
társadalmi szervezeteket,
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c) a helyben mőködı természetvédelmi célú alapítványokat, egyesületeket és
d) egyéb kulturális célú közösségeket.
(2) A 4. § (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek, és szervezeteknek a
közmővelıdési feladatellátásba való bevonása az önkormányzat által fenntartott
intézmények által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet.
(3) Az önkormányzat közmővelıdési feladatainak ellátásában együtt kíván mőködni:
a) a város közmővelıdési intézményeivel,
b) a város nevelési-oktatási intézményeivel,
c) a városi székhelyő, helyben mőködı, közmővelıdési célú társadalmi
szervezetekkel,
d) a közmővelıdési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
e) az egyházakkal,
f) a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, társégi intézményekkel,
civil szervezetekkel.
5. § (1) Az önkormányzat közmővelıdési feladatait szakmai koncepció alapján végzi.
(2) Az önkormányzat intézményei, közmővelıdési feladataikat alapító okirataik,
valamint Szervezeti és Mőködési Szabályzataik alapján látják el.
(3) Az önkormányzat közmővelıdési intézményeinek feladatai – elsısorban - a város
lakosai részére:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok,
életminıséget, és életesélyt javító tanulási lehetıségek biztosítása,
b) hátrányos helyzető rétegek kulturális felzárkóztatása,
c) a gyermekek, fiatalok és a felnıtt lakosság mővészeti értékeinek ápolása, a
város hagyományainak feltárása, megismerése és megismertetése, a helyi
mővelıdési szokások gondozása, gyarapítása,
d) az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének
segítése,
e) a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése,
f) szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
g) egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása,
h) a rendelkezésre álló kulturális eszközök felhasználásával a kulturális turizmus
fejlesztése, az idegenforgalom élénkítése,
i) a város szellemi, épített és környezeti értékeinek a kultúra eszközeivel történı
ápolása, gondozása.
(4) Az önkormányzat közmővelıdési intézményei tevékenységüket részben önálló
költségvetési szervként, szakmailag önállóan látják el.
6. § Az önkormányzat segíti, valamint támogatja továbbá:
a) a város szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszervezıdı
tevékenységének erısítését, a városi polgárok életminıségének javítását,
b) a városi tehetségek és kiemelkedı személyiségeinek értékteremtı tevékenységét,
c) az idıskorú népesség közmővelıdési lehetıségeit, közösségi életét,
d) a hátrányos helyzető rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, mővelıdési
kezdeményezéseit,
e) felnıtt lakosság, a gyermekek és fiatalok mővelıdését, mővészeti tevékenységét
és közösségi életét,
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f) a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét,
g) a
humán
és
közhasznú
információs
szolgáltatásokat,
kutatásokat,
amelyek
a
helyi
mővelıdésszociológiai
törvényszerőségein, az itt élı emberek életszükségletein alapulnak.

a
helyi
társadalom

7. § Az önkormányzat kiemelt prioritást biztosít a következı rendezvényeknek, mővészeti
csoportoknak, tevékenységeknek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
ü)
v)

Nemzeti Ünnepek, Nemzetközi és Nemzeti Kegyeleti megemlékezések,
Aranyszalma Országos Szálasanyagfonó Pályázat és Kiállítás,
Nánási vásártéren népmővészeti vásár,
Kárpát-medencei Ifjúsági Néptánc Együttesek Találkozója,
Öhönfızı Fesztivál,
Szent István Napok,
Város Napja,
Nánási Vigasságok,
Szüreti Sokadalom,
Premier Színjátszó Találkozó,
NÁNA táncstúdió felnıtt csoport,
NANÁ Színház,
Makláry Lajos Városi Énekkar,
Gimnasztráda csoportok,
Néptánc csoportok,
Szalmakalap Citeraegyüttes Egyesület,
a meglévı intézményrendszer fenntartása, valamint továbbfejlesztése,
az ifjúsági korosztályi igények kielégítése,
a hagyományırzés, hagyományápolás,
a helyi kiadványok megjelentetése,
a színházkultúra kialakítása, életben tartása,
a helytörténeti győjtemény mőködtetése,
az újonnan jelentkezı kulturális igények kielégítését kimagaslóan szolgáló
rendezvények.

8. §

A törvény, és jelen rendelet által meghatározott közmővelıdési feladatokkal
kapcsolatos fenntartói felügyeleti és más jogköröket a képviselı-testület
gyakorolja.

9. §

(1) Az önkormányzat közmővelıdési intézményeinek törvényességi ellenırzését,
gazdálkodási felügyeletét a Polgármesteri Hivatalon keresztül a jegyzı látja el.
(2) Az önkormányzat intézményének szakmai ellenırzését a képviselı-testület az
intézmények közmővelıdési tevékenységérıl szóló beszámoltatása útján
biztosítja.
3. A közmővelıdési tevékenység finanszírozása

10. § (1) Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait költségvetésébıl
finanszírozza. Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi
költségvetésbıl származó normatív hozzájárulás, a központosított
elıirányzatból származó összeg, egyéb szervezetektıl pályázati úton
elnyerhetı támogatás.
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(2)

Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból – a közmővelıdési
feladatok támogatására biztosítandó pályázatokhoz – a pályázat elnyeréséhez
szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza
meg. A keretösszeg megállapításánál törekedni kell arra, hogy az elızı évi
elıirányzatnál lehetıleg kevesebb összeg ne kerüljön megállapításra.

(3)

Az e rendeletben szereplı intézményeket és szervezeteket a közmővelıdési
feladatok ellátása érdekében az önkormányzat pénzügyi támogatásban
részesítheti. A támogatás odaítélésérıl a képviselı-testület dönt.
4. Záró rendelkezések

11. §

(1)

Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat közmővelıdési feladatairól, a helyi
közmővelıdési tevékenység támogatásáról szóló 26/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet.

Hajdúnánás, 2010. november 25.

Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2010. december 15.

373/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 258/2009.
(IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozattal jóváhagyott Kéky Lajos
Városi Mővelıdési Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
V./1. pontjában meghatározott, az intézmény helyiségeit szabályozó
mellékletét a melléklet szerint módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetı tájékoztatásáról
gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. december 15.
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A Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ helyiségei
Régi rész
Földszint:
Helyiség rendeltetése Helyiség mérete (m2)
Hangversenyterem
Tourinform iroda
Üzlethelyiség
Kiállító terem
Elıtér
Folyosó
Raktár
Folyosó
Raktár
Ruharaktár
Dekoratıri helyiség
Információs iroda
Mozgássérült WC
Régi dekorációs
mőhely
Raktár

50,7
39,67
45,9
62,9

Helyiség befogadó képessége (fı)
40

80

8,35
10,13
29
10,42
6,92
10,13
4
16,95

Emelet:
Helyiség rendeltetése Helyiség mérete (m2)
Raktár
Elıadóterem
Elıadóterem
Népmővelıdési iroda
Elıadóterem
Elıadóterem
Raktár
Folyosó
Férfi mosdó
Nıi mosdó
Takarító szertár
Konyha
Átjáró
Gazdasági iroda
Igazgatói iroda

13,09
48,24
54,23
27,74
50,4
65,61
6,78
92,06
11,57
9,93
2,47
17,23
8,32
14,96
9,66

Helyiség befogadó képessége (fı)

50
60
60
90
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Új rész
Földszint:
Helyiség rendeltetése

Helyiség mérete (m2)

Kelléktár
Tirisztoros
Technikai raktár
Jobb oldali öltözı mosdókkal
Bal oladali öltözı mosdókkal
Takarító szertár
Lépcsıház
Szélfogó
Szeméttároló
Elektromos kapcsoló
helyiség
Szellızı gépház
Kiselıcsarnok
Kiselıcsarnok elıtti
közlekedı
Nıi mosdó
Férfi mosdó
Szélktároló
Stúdió
Stúdió elıtti közlekedı
Büfé
Büfé elıtti helyiség
Büfé elıtti folyosó
Takarító öltözı
Takarító öltözı melletti raktár
Takarító öltözı melletti raktár
Régi részt összekötı folyosó
Belsı udvar
Hıközpont
Nagyelıcsarnok
Ruhatár
Szélfogó
Jegykiadó (jobb)
Jegykiadó (bal)
Akkus elıtérrel
Férfi mosdó
Férfi mosdó elıtti kézmosó
Nıi mosdó
Nıi mosdó elıtti kézmosó
Takarítószertár
Mosdók elıtti folyosó
Színpad
Nagyterem

36
14,4
11,4
26,5
25,7
1,6
20,7
9,5
4,3
4,86
37
69,4
16,3
9
8,62
32,9
10,4
3,6
17
35,58
71
14,6
3,8
3,8
30,8
43,8
24
188,1
48,8
15,4
7,3
7,3
6,5
12,1
3,6
10,5
4,7
2,2
37,6
169,8
301,2

Helyiség befogadó képessége (fı)

100

50

200

450
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Emeleti rész:
Helyiség rendeltetése

Helyiség mérete (m2)

Közlekedı
Zongoraterem
Terem
Terem
Terem
Sötétkamra
Raktár
Fényhíd elıtti helyiség
Zongora terem
Padlásér
Padlástér

37,3
27,9
12,3
12,3
19,5
15,3
11,2
11,2
35,5
331
327,6

Balett terem
Közlekedı
Pihenı
I. öltözı
I. öltözı-elıtér
I. öltözı-mosdó
II. öltözı

54,09
16
4,1
6,7
3,8
1,5
6

Helyiség befogadó képessége (fı)

50

Hajdúnánás, 2010. november 25.

374/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Móricz Pál Városi
Mővelıdési Központ és Könyvtár alapító okiratát elfogadó 223/1998.
(XII. 10.) számú Képviselı-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelıs: Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
mind a 4 bizottság (Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: PÜB),
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság (a továbbiakban: MOISB),
Egészségügyi és Szociális Bizottság (a továbbiakban: ESzB), Városfejlesztési
Bizottság (a továbbiakban: VFB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok elnökeit a
bizottsági állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság 4 igen szavazattal és
1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek az elıterjesztés
határozati javaslatának 1.) és 2.) pontjait.
Buczkó József képviselı úr – mint a VFB elnöke és a MOISB elnökhelyettese –
ismertette a Városfejlesztési Bizottság és a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság állásfoglalását, mely szerint
- a Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal (egyhangúlag),
- a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal
(egyhangúlag)
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek az elıterjesztés határozati javaslatát.
Kovács Zsolt képviselı úr – mint az ESzB elnöke – ismertette az Egészségügyi és
Szociális Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek az elıterjesztés
határozati javaslatát.
Oláh Miklós képviselı úr hozzászólásában kifejtette, hogy támogatja a módosított
Közbeszerzési Szabályzat elfogadását, valamint felhívta a polgármester úr
figyelmét, hogy a szabályzat elfogadásával a felelıssége jelentısen megnı. El tudja
fogadni a Török István képviselı úr által tett kisebbségi véleményben
megfogalmazottakat, mivel azzal még inkább jobbá lehet tenni egy-egy
közbeszerzési eljárást, hogyha a képviselı-testület ellenzéki oldala is tudja a maga
nézeteit, vagy ellenırzı funkcióját érvényesíteni.
Török István képviselı úr elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági
ülésen azért javasolta a már említett kitételt, mert maga is egyetért azzal, hogy a
közbeszerzésen változtatni kell. Az elıterjesztett közbeszerzési szabályzat
elfogadását támogatja.
Szólláth Tibor polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát
az elıterjesztés határozati javaslata 1.) és 2.) pontjainak elfogadása tárgyában.
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A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzata módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatának 1.) és 2.)
pontjait 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

375/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 123/2009.
(IV. 23.) számú Képviselı-testületi Határozatát és az azzal elfogadott
„Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat”-át
hatályon kívül helyezi.
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelemmel a
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6. §-ában
meghatározottakra – a „Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzat”-át megismerte és azt a melléklet szerint
elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szabályzat alkalmazására hívja fel a
Polgármesteri Hivatal és az intézmények figyelmét.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. november 30.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület) a
közpénzek ésszerő felhasználása átláthatóságának és széles körő nyilvános
ellenırizhetıségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny
tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerzésekrıl szóló, módosított 2003. évi
CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a közbeszerzési eljárások elıkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos tevékenységrıl,
valamint a felelısségi rendrıl az alábbi szabályzatot alkotja:
I.

A Szabályzat hatálya
A Szabályzat hatálya kiterjed a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (továbbiakban:
Önkormányzat, illetve ajánlatkérı) és a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal, illetve ajánlatkérı) a Kbt. hatálya
alá tartozó minden olyan árubeszerzéseire, szolgáltatás megrendeléseire, építési
beruházásaira, valamint építési és szolgáltatási koncesszióira (a továbbiakban
együttesen: beszerzéseire), amelyeknek értéke a közbeszerzési eljárás
megkezdésekor eléri, vagy meghaladja a mindenkori közbeszerzési értékhatárokat.
A Szabályzat hatálya kiterjed továbbá arra az esetre is, ha az ajánlatkérı
tervpályázati eljárást folytat le, valamint irányadó a támogatásból megvalósuló
közbeszerzési eljárások esetében is.
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II.

A Szabályzat célja

1.

A Szabályzat alapvetı célja, hogy az Önkormányzat és a Hivatal közbeszerzési
tevékenységét az Önkormányzat érdekeinek figyelembevételével, a fogalmak
egységes értelmezésével és a Kbt., valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályok
maradéktalan betartásával hatékonyan lássa el.

2.

A Szabályzat célja továbbá, hogy a Kbt. rendelkezéseivel összhangban
meghatározza az ajánlatkérı közbeszerzéseire vonatkozóan
1. a közbeszerzések tervezését,
2. a közbeszerzési eljárások elıkészítését,
3. a szerzıdéskötés és a szerzıdések teljesítésével kapcsolatos feladatokat,
4. a közbeszerzési eljárás egyes cselekményeiért, illetıleg az eljárás során hozott
döntésekért felelıs személyt, személyeket, illetıleg testületet, továbbá ezek
felelısségi rendjét,
5. a jogorvoslati eljárásban való képviselet rendjét,
6. a közbeszerzési eljárások belsı ellenırzésének rendjét,
7. a közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét.

III.

A közbeszerzések tervezése

1.

Az Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési év elején, legkésıbb április
15. napjáig a Kbt. 5. § (1) bekezdése alapján éves összesített közbeszerzési tervet (a
továbbiakban: éves közbeszerzési terv) köteles készíteni, melyben szerepeltetni kell
az adott évre tervezett összes közbeszerzést. Az éves közbeszerzési tervben fel kell
tüntetni azokat a közbeszerzési eljárásokat is, melyek megindítására az éves
közbeszerzési terve elfogadása elıtt került sor.

2.

Az éves közbeszerzési terv elıkészítése a Hivatal Városfejlesztési és Gazdálkodási
Irodájának feladata az éves költségvetésben tervezett valamennyi beszerzési igény
figyelembevételével.

3.

A Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda a tervezett beszerzések
figyelembevételével meghatározza a közbeszerzések értékét, megvizsgálja, hogy
van-e összevonási kötelezettség, és meghatározza a beszerzés(ek)hez szükség
eljárásfajtát. Ezt követıen készíti el az éves közbeszerzési tervet, melyet a
Polgármester terjeszt a Képviselıtestület elé és a Képviselı-testület fogad el.

4.

Az éves közbeszerzési terv elfogadását követıen közbeszerzési eljárást csak akkor
lehet megindítani, ha az szerepel az éves közbeszerzési tervben.

5.

Amennyiben év közben elıre nem látható okból közbeszerzési igény vagy egyéb
változás merült fel, a közbeszerzési tervet módosítani kell az igény vagy egyéb
változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Az éves közbeszerzési
terv módosítása a 3.3. pontban meghatározottak figyelembevételével a
Városfejlesztési és Gazdálkodási iroda feladata.

6.

A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) Hajdúnánás
Városi Önkormányzat honlapján, – a közbeszerzési terv módosítása esetén a
módosítás elkészítésétıl számított öt munkanapon belül – közzé kell tenni.
A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követı évre vonatkozó
közbeszerzési terv honlapon történı közzétételéig kell elérhetınek lennie.
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IV.

A közbeszerzési eljárások elıkészítése

1.

A közbeszerzési eljárás elıkészítése az ajánlattételig (részvételi jelentkezésig) tart.

2.

A közbeszerzési eljárás megindítását a Polgármester rendeli el.

3.

A közbeszerzési eljárás megindításáról szóló döntését követıen a Polgármester a
Kbt. 8. § (3) bekezdése szerint legalább háromtagú bírálóbizottságot (a
továbbiakban: Bírálóbizottság) hoz létre a részvételi jelentkezések, illetve az
ajánlatok értékelésére, bírálatára jelen Szabályzat IX/4. és IX/5. pontjában
meghatározott felelısségi renddel és feladatok ellátására.

4.

A fentiek alkalmazandók az éves közbeszerzési terv módosítása nyomán induló
közbeszerzési eljárásokra is.

5.

A Polgármester a Közbeszerzések Tanácsa által vezetett névjegyzékbıl
kiválasztott, a Kbt. 11. §-ának megfelelı Hivatalos közbeszerzési tanácsadót vonhat
be bármely közbeszerzési eljárás lefolytatásába.

6.

Az eljárások elıkészítését a Hivatal jegyzı által kijelölt köztisztviselıi végzik a
Polgármester által kiválasztott Hivatalos közbeszerzési tanácsadó segítségével,
akinek kiválasztásához szükséges elıterjesztés készítése a Hivatal feladata. Az
elıkészítésben részt vevık kiválasztása a Kbt. 8. § (1) bekezdésben
meghatározottak figyelembevételével történik.

7.

Az eljárás elıkészítésében részt vevık és a Bírálóbizottság tagjai titoktartási és
összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek (1. sz. melléklet).

8.

A Hivatalos közbeszerzési tanácsadó koordinálásával a Hivatal kiválasztott
köztisztviselıi feladata az adott közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges
alábbi cselekmények elvégzése:
– az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés;
– a becsült érték áttekintése;
– a megfelelı eljárási rend és az eljárás típusának megválasztása;
– hirdetmény nélküli tárgyalásos, illetıleg tárgyalásos egyszerősített eljárás
kezdeményezése esetében a jogalap ellenırzése, illetve helyes megválasztása;
– az eljárást elindító hirdetmény vagy közvetlenül megküldendı felhívás,
kísérılevél továbbá amennyiben kötelezı vagy szükségesnek látszik,
dokumentáció elı-, illetve elkészítése, melyeken belül elsısorban
 az alkalmassági szempontok meghatározása, ezek igazolási módjának
meghatározása,
 a kizáró okok meghatározása,
 a bírálati szempontok, súlyszámok meghatározása,
 részletes szerzıdéses feltételek vagy szerzıdéstervezet elkészítése,
jóváhagyásra való megküldése,
 adott esetben a közbeszerzési mőszaki leírás (feladat-meghatározás)
elkészítése;
− kétszakaszos eljárás esetében az ajánlattételi felhívás és dokumentáció
elkészítése;
− a részvételi, illetıleg az ajánlati (ajánlattételi) felhívás és dokumentációk
véleményezés és jóváhagyás céljából történı átadása a Polgármester részére;
− a fenti dokumentumok átdolgozása a Polgármester döntése alapján;
− a megjelentetni kívánt felhívásoknál – adott esetben – a Közbeszerzési Értesítı
Szerkesztısége által a hiánypótlásra visszaküldött anyagok javítása;
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− az ajánlattételi (részvételi) szakaszban az ajánlattevık (részvételre jelentkezık)
által feltett kérdésekre történı válaszadás.
9.

Az eljárás elıkészítésével kapcsolatos elvégzett feladatokról a jegyzı által kijelölt
köztisztviselınek feljegyzést kell készíteni.

10.

A fentiekben rögzített IV/6. és IV/8. pontban meghatározott feladatok elvégzése a
lebonyolítót terheli, amennyiben az eljárásban lebonyolító mőködik közre.

11.

A közbeszerzési eljárás nyilvánosságának biztosítása érdekében Hajdúnánás Városi
Önkormányzat a Kbt. 17/C. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat,
információkat öt munkanapon belül közbeszerzési eljárásonként csoportosítva a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat honlapján közzéteszi.

V.

Az értékelés

1.

Az értékelési szakasz az ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontásától az eljárást
lezáró döntés kihirdetéséig, illetve az egyszerő eljárások esetében az összegezés
megküldéséig tart.

2.

Ez a szakasz magában foglalja az ajánlatok (részvételi jelentkezések) felbontását,
azoknak a Kbt. elıírásai szerinti vizsgálatát, az ezzel összefüggı szükséges
közbensı döntésekre a javaslat megtételét, az ajánlatok elbírálását és ezek
eredményeként javaslat elıterjesztését az eljárást lezáró döntés meghozatalára.

3.

Az értékelés elvégzése minden esetben a IV/3. pont szerinti Bírálóbizottság
feladata.

4.

A Bírálóbizottság tagjai közül nem fogadhatja el a megbízást az, akivel szemben a
Kbt. 10. §-ában megfogalmazott összeférhetetlenség fennáll. Ha az eljárás során
merül fel az összeférhetetlenség, errıl a Bírálóbizottság elnökét haladéktalanul
tájékoztatnia kell, s megbízását vissza kell adni. Pótlásáról a Bírálóbizottság
elnökének javaslata alapján a Polgármester dönt. Az új tag a megbízás
elfogadásakor tesz összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot.

5.

A Bírálóbizottság feladata a beérkezett ajánlatok (részvételre jelentkezések)
értékelése során különösen a következıkre terjed ki:
− az ajánlatok (részvételi jelentkezések) felbontása,
− a közbeszerzés megvalósítására megkötendı szerzıdés teljesítésére való
alkalmatlanság vizsgálata,
− a közbeszerzési eljárásban való részvételre vonatkozó kizáró okok vizsgálata,
− az ajánlatok (részvételi jelentkezések) hiányosságainak megállapítása és ennek
pótlására való felszólítás,
− adott esetben konzultáción, helyszíni bejáráson való részvétel az eljárásban
részt vevı Hivatal köztisztviselıinek közremőködésével,
− tárgyalásos eljárásban a tárgyalások lefolytatása,
− nyilvánvaló számítási hiba korrigálása,
− az ajánlatok elbírálásához szükséges felvilágosítás megkérése,
− kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás kezelése,
− az ajánlattevıi oldalon felmerülı kirívóan aránytalannak értékelt
kötelezettségvállalás kezelése,
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− annak megállapítása, hogy az ajánlat (részvételi jelentkezés) megfelel-e a
felhívásban vagy a dokumentációban, vagy jogszabályokban foglalt
feltételeknek,
− javaslattétel a közbensı döntések meghozatalára,
− döntési javaslat és szakvélemény készítése – lebonyolító bevonása esetén annak
javaslata alapján – a Képviselı-testület részére az eljárást lezáró határozat
meghozatalához,
− amennyiben az adott eljárásban az összességében legelınyösebb ajánlat
szerepelt bírálati szempontként, a pontozás elvégzése,
− az eljárást lezáró döntés elıkészítése, az arra vonatkozó javaslat elkészítése az
elıterjesztéshez.
6.

Az eljárás során a Bírálóbizottság legalább egy bizottsági ülést köteles tartani. Az
ülésekrıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A Bírálóbizottság ülésén tanácskozási
joggal vehet részt a Polgármester, a lebonyolító, illetve a tanácsadó, illetve igény
esetén a Hivatal elıkészítésben részt vevı köztisztviselıi.

7.

A Bírálóbizottság valamennyi tagjának indokolással ellátott bírálati lapot kell
készítenie, melyben kifejti álláspontját az ajánlatokkal (részvételi jelentkezésekkel)
kapcsolatban. A bírálati lapokat a Bírálóbizottság utolsó ülésérıl felvett írásbeli
szakvéleményt és döntési javaslatot egyaránt tartalmazó jegyzıkönyvhöz kell
csatolni.

8.

Az értékelés során a Bírálóbizottságnak állást kell foglalnia az ajánlattevık
(részvételre jelentkezık) alkalmassága, az ajánlat (részvételi jelentkezés)
érvényessége tárgyában, és abban a kérdésben, hogy fennáll-e az ajánlattevı
(részvételre jelentkezı) vonatkozásában valamely kizáró vagy érvénytelenségi ok.
A Bírálóbizottság valamennyi döntést igénylı kérdést részletesen, minden
körülményre kiterjedıen köteles vizsgálni. Bármely döntés meghozatalára a
Bírálóbizottság ezzel kapcsolatos álláspontját megfelelı idıben köteles a
döntéshozó elé tárni.

9.

Az értékelés során mind a közbensı, mind pedig az eljárást lezáró döntés esetében
a javaslattétel a Bírálóbizottság nevében kerül elıterjesztésre, melyrıl a
Bírálóbizottság tagjainak szavazniuk kell (nyílt szavazás). A Bírálóbizottság akkor
határozatképes, ha tagjainak több mint fele az ülésen jelen van. A döntéshez a jelen
lévı tagok több mint felének igen szavazata szükséges. Szavazategyenlıség esetén
a Bírálóbizottság elnökének szavazata dönt. Amennyiben a Bírálóbizottság
valamely tagja a Bírálóbizottság többségi véleményével nem ért egyet,
különvéleményét az adott ülésen készített jegyzıkönyvben rögzíteni kell.

10.

A bármely döntésre vonatkozó javaslathoz csatolni kell a Bírálóbizottsági ülésrıl
felvett, az adott kérdésre vonatkozó írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot
egyaránt tartalmazó jegyzıkönyvet.

VI.

Döntéshozatal

1.

Az eljárásokat lezáró döntéseket a Képviselı-testület hozza meg, a közbensı
döntések meghozatalára azonban a Polgármester jogosult.
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2.

Mind a közbensı, mind az eljárást lezáró döntésre a Bírálóbizottság tesz javaslatot.
A Képviselı-testület, illetve a Polgármester a Bírálóbizottság szakvéleményét és
javaslatát mérlegelve hozza meg a döntését. A döntéshozatal elıtt esetlegesen
felmerült kérdéseket a Képviselı-testületi ülésen a Képviselı-testület tagjai
közösen megvitatják, indokolják a javaslattól való eltérést, majd a vita
eredményérıl annak lezárását követıen szavaznak.

3.

A közbeszerzési eljárás eredményét a Képviselı-testület határozattal állapítja meg,
mely nélkül az eljárás eredménye nem hirdethetı ki.

VII.

Szerzıdéskötés és a szerzıdés teljesítésével kapcsolatos feladatok

1.

Az önkormányzat nevében a közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen létrejött
szerzıdést, illetve annak módosítását a Polgármester írhatja alá.

2.

A létrejött szerzıdésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat
tartalma alapján meghatározott részét a felek csak akkor módosíthatják, ha a
szerzıdéskötést követıen − a szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok
következtében − beállott körülmény miatt a szerzıdés valamelyik fél lényeges
jogos érdekét sérti. Lejárt szerzıdést nem lehet módosítani.

3.

Amennyiben a szerzıdésmódosítás szükséges a Polgármester a határidı lejárta elıtt
összehívja a Képviselı-testületet, melynek tagjai részére írásos elıterjesztésben
jelzi a szerzıdésmódosítás tényét és indokát. A szerzıdés módosításáról a
Képviselı-testület dönt.

4.

Amennyiben a szerzıdés módosításáról dönt a Képviselı-testület, úgy a
módosításról hirdetményt kell feladni a Közbeszerzési Értesítı Szerkesztıségénél a
Kbt. 307. § (1) bekezdése szerinti határidın belül.

5.

A szerzıdés teljesítésérıl a Kbt. 307. § (1) bekezdés szerinti idıponton belül
hirdetményt kell feladni a Közbeszerzési Értesítınél.

VIII. A beszerzések megvalósítása, befejezése és aktiválása
1.

A beszerzések megvalósítását a beszerzésre vonatkozó pénzügyi fedezet
rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.

2.

A beszerzés üzembe helyezését követıen minden üzembe helyezett eszközt
aktiválni kell. Az aktiválást, illetve az érték megállapítást a beszerzési költség
alapján kell elvégezni, figyelemmel a számviteli jogszabályok elıírásaira.

3.

A beszerzés egészét terhelı (tervezési, próbaüzemeltetési, beruházási-igazgatási,
stb.) költségek egyes vagyontárgyak közötti elosztása a Hivatal feladata.

4.

A beszerzés pénzügyileg akkor tekinthetı befejezettnek, ha a beszerzéssel
kapcsolatos valamennyi kifizetés megtörtént.

5.

A beszerzés teljes befejezésének idıpontja az üzembe helyezés - több szakasznál az
utolsó üzembe helyezés – idıpontja, illetve a használatbavételi engedély
kiállításának a napja.
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6.

A beszerzés megvalósításának, befejezésének és aktiválásának dokumentálása a
Hivatal és a mőszaki ellenır feladata.

7.

Az Önkormányzat és a Hivatal beszerzéseinek
Önkormányzat éves költségvetésben biztosítja.

8.

A kifizetések ütemezését a közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerzıdésben
kell rögzíteni. Kifizetés csak a mőszaki ellenır, illetve a teljesítés igazolására
jogosult személy által igazolt számla alapján teljesíthetı.

9.

A beszerzések határidıre történı megvalósítása érdekében a közbeszerzési eljárás
lefolytatásához szükséges, illetve a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerzıdésekben a késedelem esetére kötbért kell kikötni.

IX.

Az eljárásba bevont szervek és személyek feladat és hatásköre, illetve
felelısségi rendje

1.

A közbeszerzési tevékenységgel összefüggésben az alábbi döntések tartoznak a
Képviselı-testület feladat és hatáskörébe:
– elfogadja az éves közbeszerzési tervet legkésıbb a tárgyév április 15. napjáig,
dönt annak esetleges módosításairól,
– meghozza a közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Bírálóbizottság írásbeli
szakvéleményének figyelembevételével,
– kijelöli a Közbeszerzési Döntıbizottság, illetve a bíróság elıtti jogorvoslati
eljárásban a nevében eljáró személyeket,
– meghatározza a tárgyévben megvalósítandó beszerzések pénzügyi fedezetét a
költségvetési rendeletben,
– jogorvoslati eljárás esetén kialakítja az önkormányzat álláspontját a jogorvoslati
észrevételre vonatkozóan,

2.

A közbeszerzési tevékenység irányítása a Polgármester feladat és hatáskörébe
tartozik, amellyel összefüggésben:
– elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítását,
– dönt a részvételi, illetve az ajánlati (ajánlattételi) felhívás és dokumentációk
elfogadásáról, illetve elutasítása esetén azokat visszaadja átdolgozásra a
közbeszerzési eljárás elıkészítésében résztvevıknek,
– a Képviselı-testület döntése szerint megköti a közbeszerzési eljárás alapján
létrejövı szerzıdést,
– a kiválasztja a lebonyolítót és megköti vele a szerzıdést,
– felkéri a szakértıt, valamint a hivatalos közbeszerzési tanácsadót,
– meghozza az ún. közbensı döntéseket,
– elıterjesztést nyújt be a Képviselı-testületnek a közbeszerzési eljárást lezáró
döntések meghozatalára,
– jóváhagyja a jegyzı által elkészített a Kbt. 16. §-a szerinti éves statisztikai
összegzést és – adott esetben – a Kbt. 42. §-a szerinti elızetes összesített
tájékoztatót,
– biztosítja a közbeszerzési terv nyilvánosságát, gondoskodik annak legalább öt
évig való megırzésérıl,
– jogorvoslati eljárás esetén aláírja a jogorvoslati észrevételekre vonatkozó,
illetve a Közbeszerzési Döntıbizottságnak, és a bíróságnak címzett
dokumentumokat,

pénzügyi

fedezetét

az
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–

adott esetben a kísérılevél aláírásával kezdeményezi a Képviselı-testület által
jóváhagyott közbeszerzési eljárásban a hirdetmény megjelentetését a
Közbeszerzési Értesítı Szerkesztıségénél.

A Polgármester, akadályoztatása esetére a részére meghatározott feladatok ellátásra
meghatározza a közbeszerzési eljárásban a nevében eljárásra jogosult személyt.
3.

A közbeszerzési eljárások szervezése, elıkészítése, illetve a lefolytatás feltételeinek
biztosítása a jegyzı irányításával a Hivatal feladat és hatáskörébe tartozik, amellyel
összefüggésben:
– a jegyzı felelıs a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok
végrehajtásának megszervezéséért,
– a jegyzı figyelemmel kíséri a közbeszerzési eljárások lefolytatását,
rendszeresen ellenırzi a közbeszerzési eljárásba bevont köztisztviselık és más
személyek tevékenységét,
– a jegyzı kivizsgál minden közbeszerzést zavaró körülményt, és minden olyan
esetet, amely annak eredményét befolyásolhatja,
– lebonyolító bevonásával lefolytatott közbeszerzési eljárás esetében a jegyzı a
Hivatal megfelelı szakértelemmel rendelkezı köztisztviselıi közül kijelöli a
szakmai kapcsolattartót, aki ellenırzi annak tevékenységét és ennek
eredményérıl beszámol a jegyzınek,
– a jegyzı tájékoztatja a polgármester a lebonyolítóval kapcsolatos esetleges
felmerülı felelısség esetén,
– a jegyzı biztosítja a konzultációkhoz, a Bírálóbizottsági ülésekhez, a bontáshoz
és az eredményhirdetéshez szükséges feltételeket,
– a jegyzı felelıs a közbeszerzési eljárással összefüggı döntések meghozatalára
irányuló elıterjesztések elkészítéséért,
– a jegyzı felelıs a közbeszerzési szabályzat módosításáért, aktualizálásáért,
– a jegyzı felelıs az éves közbeszerzési terv elkészítéséért (legkésıbb a tárgyév
április 15. napjáig), valamint a Kbt. 5. § (3) bekezdése szerinti módosításáért,
– a jegyzı kezdeményezi a közbeszerzési eljárások megindítását az éves
közbeszerzési tervnek megfelelıen,
– adott esetben a jegyzı aláírja a kiegészítı tájékoztatás során feltett kérdésekre
adott válaszokat tartalmazó leveleket,
– a jegyzı felelıs a Közbeszerzési Döntıbizottságnál indított jogorvoslati eljárás
során az iratok határidıben történı megküldéséért, valamint a jogorvoslati
észrevételek elkészítéséért,
– a jegyzı felelıs a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumoknak a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Iratkezelési
Szabályzata és Irattári tervében meghatározottak szerinti dokumentálásáért,
– a jegyzı felelıs az elızı évben lefolytatott közbeszerzésekrıl szóló a
Polgármester által jóváhagyott statisztikai összegzésnek a Közbeszerzések
Tanácsa részére május 31. napjáig történı megküldéséért,
– a jegyzı felelıs a közbeszerzési eljárás alapján megkötendı szerzıdések
elıkészítésért,
– a jegyzı felelıs a jogorvoslati eljárás során az észrevételek, a Közbeszerzési
Döntıbizottságnak, a bíróságnak címzett dokumentumok elıkészítésért,
– a Hivatal közremőködik a helyszíni szemle lebonyolításában,
– a Hivatal elkészíti az ajánlatok elbíráláshoz szükséges összehasonlító
számításokat,
– a Hivatal közremőködik az eredményhirdetés lebonyolításában,
– A Hivatal további feladatait a Szabályzat IV,6., IV.8. és IV.9. pontjai
tartalmazzák.
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4.

A Bírálóbizottság elnöke felel a Bírálóbizottság munkájáért, annak
hatékonyságáért, amellyel összefüggésben a következı feladat- és hatáskörrel
rendelkezik:
– koordinálja a Bírálóbizottság munkáját,
– összehívja és vezeti a Bírálóbizottság ülését,
– biztosítja a Bírálóbizottság jogszerő mőködését;
– a jegyzın keresztül elıterjeszti a közbensı, illetve az eljárást lezáró döntésre
vonatkozó Bírálóbizottsági javaslatot,
– megteszi a szükséges intézkedést, ha azt tapasztalja, hogy a Bírálóbizottság
tagjainál a titoktartási kötelezettség megszegésének gyanúja merül fel, illetve ha
jelzés érkezik felé, hogy a Bírálóbizottság bármely tagjával kapcsolatban az
összeférhetetlenség gyanúja merül fel.

5.

A Bírálóbizottság tagjainak feladatait a Szabályzat V/5. pontja tartalmazza.
A Bírálóbizottság tagjai felelısségi körükben:
− feladatukat az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a közbeszerzésre
vonatkozó jogszabályok, elıírások és utasítások szerint kötelesek ellátni,
− felelnek minden olyan tevékenységért, amelyek a Bírálóbizottság által
elvégzendı feladatokhoz kapcsolódnak,
− különösen felelnek a közbensı és az eljárást lezáró döntést megelızı
javaslatban és az eljárás értékelését tartalmazó szakvéleményben foglaltakért,
− az ajánlattevıkkel (részvételre jelentkezıkkel), illetve alvállalkozóikkal az
eredmény kihirdetéséig (egyszerő közbeszerzési eljárás esetében az összegezés
megküldéséig) – az adott közbeszerzéssel összefüggı elengedhetetlen
kapcsolattartás kivételével - sem szóban, sem írásban nem tarthatnak
kapcsolatot,
− az adott közbeszerzéssel összefüggı megkeresés tényét haladéktalanul
kötelesek jelenteni a Bírálóbizottság elnöke felé, a Bírálóbizottság elnöke pedig
a Polgármester felé,
− kötelesek tájékoztatni a Bírálóbizottság elnökét, illetve a Bírálóbizottság elnöke
a Polgármestert, ha egyéb munkaköri kötelezettségükbıl adódóan bármelyik
ajánlattevıvel
(részvételre
jelentkezıvel),
illetve
alvállalkozóikkal
munkakapcsolatban állnak, és a személyes kapcsolattartás elkerülhetetlen a
közbeszerzési eljárás alatt.

6.

A lebonyolító
Az egyszerő közbeszerzési eljárásokban lebonyolító alkalmazható, a nemzeti
értékhatárt elérı közbeszerzések esetén lebonyolító alkalmazása kötelezı.
A lebonyolító az ajánlatkérı nevében eljáró külsı személy vagy szervezet,
feladatait és felelısségét az adott beszerzésre vonatkozó szerzıdés tartalmazza. A
szerzıdésben meg kell határozni az ajánlatkérı részérıl kijelölt szakmai
kapcsolattartót, akivel a lebonyolító folyamatosan köteles konzultálni.
A
lebonyolító feladatai az adott közbeszerzés teljes körő lebonyolítása során:
– amennyiben a beszerzésnél bármely okból nem alkalmazható a közbeszerzési
tervben meghatározott eljárás, úgy javaslatot tesz annak fajtájára, menetére,
– a Kbt-ben elıírt hirdetmények, jegyzıkönyvek elkészítése,
– a Bírálóbizottság tagjai összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatainak
aláíratása,
– az eljárást kezdeményezı felhívás és dokumentáció, illetıleg kétszakaszos
eljárás esetén az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészítése,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7.

az elkészült anyag átadása a jegyzı számára a polgármesternek szóló
elıterjesztés elkészítéséhez,
az elfogadott felhívás megjelentetése, illetve – adott esetben – közvetlen
eljuttatása az ajánlattételre felkértek számára,
adott esetben a Közbeszerzési Értesítı Szerkesztısége által elvárt hiánypótlás
teljesítése,
a Bírálóbizottsági üléseken való részvétel, a Bírálóbizottság munkájának
segítése,
adott esetben a helyszíni konzultáció megszervezése, lefolytatása,
jegyzıkönyvvezetés,
a kiegészítı tájékoztatás keretében feltett kérdések határidıben történı
megválaszolása,
a beérkezett ajánlatok (részvételi jelentkezések) bontásában való
közremőködés, a bontási jegyzıkönyv elkészítése,
a Bírálóbizottsággal közösen az ajánlatok (részvételi jelentkezések) teljes körő
átvizsgálása, értékelése, a hiánypótlási felhívások elkészítése, értelmezı
kérdések összeállítása,
a Bírálóbizottsággal közösen a beérkezett hiánypótlási anyagok és a válaszok
ellenırzése,
a kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás, illetve kirívóan aránytalannak
értékelt kötelezettségvállalás tapasztalása esetén az erre való rákérdezés,
indokolás kérése,
a beérkezett válaszok, indokolások megvizsgálása,
javaslat a Bírálóbizottság részére írásbeli szakvélemény készítéséhez,
döntés-elıkészítı javaslat készítése és megküldése a Bírálóbizottság tagjainak
véleményezésre, szükség esetén a közremőködésével való véleményezésre,
jegyzıkönyvvezetés a Bírálóbizottság ülésein,
az eljárás végén az összegezés és a szükséges tájékoztatók elkészítése,
adott esetben az eredményhirdetés megtartása, jegyzıkönyvvezetés.

A Hivatalos közbeszerzési tanácsadó
A közbeszerzési szakértı, illetve tanácsadó felelısségét, feladatait a vele kötött
szerzıdés tartalmazza.
A közbeszerzési szakértı feladatai az alábbiakra terjedhetnek ki:
− a közbeszerzési eljárás indításához szükséges feltételek meglétének ellenırzése,
hiányosság jelzése,
− adott esetben a közbeszerzési eljárás forgatókönyvének elkészítése, szükség
esetén részvétel a helyszíni bejáráson/konzultáción,
− részvétel a nyilvános bontási eljáráson,
− felkérés alapján részvétel a Bírálóbizottság munkájában, tanácsadás az
alkalmatlanság, érvénytelenség, kizárás vonatkozásában elıterjesztendı
javaslathoz, illetve a fenti kérdésben történı döntéshez,
− hiánypótló, illetve felvilágosítást kérı levelek tartalmának meghatározása,
elkészítése, illetve tartalmának közbeszerzési szempontú ellenırzése,
− az ajánlatok (részvételi jelentkezések) értékelésérıl készített jegyzıkönyv,
benne a szakvéleménnyel, illetve a döntési javaslattal, átvizsgálása a Kbt.
elıírásainak való megfelelés szempontjából,
− adott esetben részvétel a nyilvános eredményhirdetésen, szükség eseten
tanácsadás a felmerült közbeszerzési jellegő kérdésekben,
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− az összegzés és az eljárás eredményérıl szóló tájékoztató átvizsgálása a Kbt.
elıírásainak való megfelelés szempontjából,
− felkérés esetén közremőködés az éves statisztikai összegzés elkészítésében,
− felkérés alapján megvizsgálja, hogy a közbeszerzés alapján kötött szerzıdés
módosításának fennáll-e a Kbt. 303. §-a szerinti jogalapja, illetve közremőködik
a módosításról szóló hirdetmény elkészítésében,
− felkérés alapján részvétel a Közbeszerzési Döntıbizottság elıtti eljárásokban,
− támogatás elnyerésére irányuló pályázatok közbeszerzési szempontú
áttekintése, a szükséges közbeszerzési eljárások meghatározása, ütemterv
készítése,
− felkérés alapján bármely közbeszerzési kérdésben szakvélemény készítése,
tanácsadás,
− felkérés alapján a közbeszerzési eljárások során mások által készített anyagok
véleményezése a Kbt. elıírásainak történı megfelelés érdekében.
Adott esetben a lebonyolító feladatait a Hivatalos közbeszerzési tanácsadó látja el.

X.

A közbeszerzési eljárással összefüggı jogorvoslati feladatok
A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokban az Önkormányzat
képviseletét a Polgármester által a Hivatal köztisztviselıi közül kijelölt szakembere
és/vagy a közbeszerzési eljárások lefolytatására megfelelı szakmai felkészültséggel
rendelkezı külsı személy látja el.

XI.

A közbeszerzések ellenırzése
A közbeszerzést ellenırzı személy látja el az elkészített valamennyi közbeszerzési
anyag tartalmi és formai ellenırzését.
Az ellenırzésrıl a jegyzı ellenırzési tervet készít, melynek megfelelıen az
ellenırzést a jegyzı által a Hivatal köztisztviselıi közül kijelölt közbeszerzési
eljárások lefolytatására megfelelı szakmai felkészültséggel rendelkezı személy
végzi el.

XII.

A közbeszerzési eljárás dokumentálása
Az ajánlatkérı minden egyes közbeszerzési eljárását – az elıkészítéstıl az eljárás
alapján kötött szerzıdés teljesítéséig - írásban köteles dokumentálni. Az ezzel
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetıleg
a szerzıdés teljesítésétıl számított öt évig meg kell ırizni, továbbá a
Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenırzı vagy más illetékes szervek
kérésére meg kell küldeni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás
indult, az iratokat annak jogerıs befejezéséig, de a Kbt. 7. § (2) bekezdése alapján
legalább öt évig meg kell ırizni. A közbeszerzési eljárás során keletkezett
dokumentumokat a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Iratkezelési Szabályzata és Irattári tervében meghatározottak szerint kell
dokumentálni. Az eljárás során készítendı dokumentumok elkészítéséért és
megırzéséért a jegyzı felelıs. Lebonyolító bevonása esetén a dokumentumok
elkészítéséért a lebonyolító, megırzéséért a jegyzı felelıs. Az eljárás során
elkészített dokumentumokat feljegyzés formájában részletesen rögzíteni kell,
melynek elkészítése a jegyzı feladata.
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XIII. Hatályba léptetı és záró rendelkezések
1.

E szabályzat 2010. december 1-jén lép hatályba.

2.

Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejőleg a 123/2009. (IV. 23.) számú
Képviselı-testületi Határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat hatályát
veszti.

3.

E szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépést követıen jóváhagyásra, illetıleg
engedélyezésre kerülı beszerzésekre teljes körően alkalmazni kell. A hatálybalépés
idıpontjában már engedélyezett, illetve folyamatban lévı beszerzések esetében
csak azokat az elıírásokat kell alkalmazni, melyek nem zavarják a beszerzések
tervszerő folyamatos megvalósítását.

4.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

5.

A jelen szabályzat hatálya alá nem tartozó beszerzések tekintetében is tiszteletben
kell tartani az Európai Gazdasági Közösség létrehozásáról szóló Római
szerzıdésben és annak módosításában foglalt eljárási alapelveket (különösen: a
verseny tisztasága és nyilvánossága, az esélyegyenlıség és az egyenlı bánásmód
elve).

Hajdúnánás, 2010. november 25.

Szólláth Tibor
polgármester
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1. számú melléklet

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott, ………………………….. (név), mint a „………………….……….…” tárgyú
közbeszerzési eljárásban az eljárás elıkészítésében részt vevı/a Bírálóbizottság tagja*
nyilatkozom, hogy a közbeszerzésekrıl szóló módosított 2003. évi CXXIX. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 10. §-ában megfogalmazott összeférhetetlenségi okok velem
szemben és a Kbt. szerinti hozzátartozóimmal szemben nem állnak fenn.
Nyilatkozom továbbá, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás elıkészítése során
személyemet, illetve a Kbt. szerinti hozzátartozóim személyét illetıen olyan változások
állnak be, melyek a fenti törvényhelyen meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat
sértenék, s ezek jogsértést eredményeznének a közbeszerzési eljárás tekintetében, azonnal
lemondok mint elıkészítésben részt vevı/Bírálóbizottsági* tag.
Elfogadom továbbá, hogy bizalmasan kezelek minden, a közbeszerzési eljárás elıkészítése
során tudomásomra jutott adatot, tényt és információt. A közbeszerzési eljárás alatt az
ajánlattevıkkel (részvételre jelentkezıkkel), illetve alvállalkozóikkal sem szóban, sem
írásban nem tartok kapcsolatot, kivéve az adott közbeszerzéssel kapcsolatosan
elengedhetetlen kapcsolattartást, illetve azt az esetet, ha munkaköri kötelezettségembıl
adódóan bármelyik ajánlattevıvel (részvételre jelentkezıvel), illetve alvállalkozóikkal
munkakapcsolatban állok, és a személyes kapcsolattartás elkerülhetetlen. Az adott
közbeszerzéssel összefüggı megkeresés tényét haladéktalanul jelentem.

…………………….., (helység) ……….. (év) ……………. (hónap) ……. (nap)

……………………………………...
aláírás

*a megfelelı rész aláhúzandó!

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Polgármesteri
Hivatal Alapító okiratának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
mind a 4 bizottság (PÜB, MOISB, ESzB, VFB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok
elnökeit a bizottsági állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Buczkó József képviselı úr – mint a VFB elnöke és a MOISB elnökhelyettese –
ismertette a Városfejlesztési Bizottság és a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság állásfoglalását, mely szerint
- a Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal (egyhangúlag),
- a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal
(egyhangúlag)
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek az elıterjesztés határozati javaslatát.
Kovács Zsolt képviselı úr – mint az ESzB elnöke – ismertette az Egészségügyi és
Szociális Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek az elıterjesztés
határozati javaslatát.
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatát 5 igen szavazattal (egyhangúlag) javasolja elfogadásra a
képviselı-testületnek.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Szólláth Tibor polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítására
készült elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

376/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala módosított alapító okiratát a
melléklet szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot a Magyar
Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságához (4024 Debrecen,
Piac u. 54. szám) nyújtsa be.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. december 10.
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ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Telephely :

4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 7.

3. Létrehozásáról rendelkezı határozat:

15/1990. (X. 29.) számú Képviselı-testületi
Határozat

4. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján:
közhatalmi költségvetési szerv
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan
mőködı
és
gazdálkodó
költségvetési szerv
az államháztartás mőködési rendjérıl szóló
292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 9. §-a
alapján teljes jogkörő, önállóan gazdálkodó
intézmény.
Ellátja továbbá a teljes jogkörő, önállóan
mőködı Hajdúnánás Városi Hivatásos
Önkormányzati Tőzoltóság és az ÉszakHajdúsági Szakképzés Szervezési Társulás
gazdálkodási feladatait a külön jóváhagyott
szabályozás szerint.
5. Tevékenységi körei:
Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 38. §
(1) bekezdésében foglalt feladatok ellátása.
Alaptevékenység :
TEÁOR
8411
általános igazgatás
Szakágazati besorolás
841105 helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése:
Szakfeladat
Szakfeladat megnevezése
számjele
370000
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
381101
Települési hulladék összetevıinek válogatása, begyőjtése, szállítása,
átrakása
381202
Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása
412000
Lakó- és nem lakóépület építése
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421100
421300
422100
522110
522130
553000
562912
562913
581400
681000
682001
682002
691002
711100
711200
749050
750000
791100
799000
802000
813000
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841126
841127
841133
841143
841163
841192
841354
841401
841402
841403
841901
841906
841907
842155
842421
842428
842521
842522
842531
854234
856091
882000
882111
882112

Út, autópálya építés
Híd, alagút építés
Folyadék szállítására szolgáló közmő építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Kempingszolgáltatás
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb jogi tevékenység
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás
Máshová nem sorolható egyéb szakmai, tevékenység
Állat-egészségügyi ellátás
Utazásközvetítés
Egyéb foglalás
Biztonsági rendszer szolgáltatás
Zöldterület-kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyőlési képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése területi szinten
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Területpolitikai támogatások és tevékenységek
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı
szolgáltatások
Közvilágítás
Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Finanszírozási mőveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveivel
Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
Közterület rendjének fenntartása
Bőnmegelızés
Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
Megelızés, (szak)hatósági tevékenység
Polgári védelem ágazati feladatai
Szociális ösztöndíjak
Szakképzési és felnıttképzési támogatások
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
Rendszeres szociális segély
Idıskorúak járadéka
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882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129
882201
882202
882203
889921
889935
889936
889942
889943
890301
890302
890441
890442
890443
931102
931201
931202
931204

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Szociális étkeztetés
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelılegezés
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Civil szervezetek mőködési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
Versenysport-tevékenység és támogatása
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Kisegítı tevékenység:
Kiegészítı tevékenység:
Vállalkozási tevékenység:

nincs
nincs
nincs

6. Illetékessége:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

7. Alapítás éve:

1990.

8. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás
Városi
Képviselı-testülete

9. Irányító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

Önkormányzat

10.

A hivatal vezetıjének
kinevezési rendje:

a hivatal vezetıje a jegyzı, akit
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete nyilvános pályázat útján
határozatlan idıre nevez ki.

11.

A hivatal képviseletére jogosult:

a jegyzı

12.

Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

13.

Feladat ellátást szolgáló vagyon:
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- a köztisztviselık jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény,
-a
közalkalmazottak
jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- a Mun ka Törv én yk ön yvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény
Az
ingatlanok
és
ingóságok
az
önkormányzat tulajdonát képezik, melynek
kezelıi jogát az intézmény látja el az
önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló
9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására
megalkotott,
többször
módosított
21/2005.
(V.
25.)
Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) szerint.

14.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan bérbeadás a Vagyonrendelet
10. § (4)-(5) bekezdései, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés pedig a
12. § (3) bekezdése szerint.

15.

Ingatlanok címe és helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
3502 hrsz. (alapterület: 2784 m2)
4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15
3527 hrsz. (alapterület: 1429 m2)
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
4946 hrsz. (iroda alapterülete: 40 m2)
4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 7.
5380 hrsz. (iroda alapterülete: 15,5 m2)

Záradék:

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okirata a
376/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2010.december
1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2010. november 25.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési
Szabályzata módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
mind a 4 bizottság (PÜB, MOISB, ESzB, VFB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok
elnökeit a bizottsági állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Buczkó József képviselı úr – mint a VFB elnöke és a MOISB elnökhelyettese –
ismertette a Városfejlesztési Bizottság és a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság állásfoglalását, mely szerint
- a Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással,
- a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal
(egyhangúlag)
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek az elıterjesztés határozati javaslatát.
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatát 5 igen szavazattal (egyhangúlag) javasolja elfogadásra a
képviselı-testületnek.
Kovács Zsolt képviselı úr – mint az ESzB elnöke – ismertette az Egészségügyi és
Szociális Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság 5 igen szavazattal
(egyhangúlag) javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek az elıterjesztés
határozati javaslatát.
Oláh Miklós képviselı úr megkérdezte, hogy az elıterjesztı miért tartja meg azt a
lehetıséget, hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzat továbbra is 2 fı társadalmi
megbízatású alpolgármesteri státuszt tartalmaz.
Szólláth Tibor polgármester úr a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a jelenleg
hatályban lévı Szervezeti és Mőködési Szabályzatban 2 fı társadalmi megbízatású
alpolgármester van rögzítve, viszont a képviselı-testületnek van egy olyan döntése,
miszerint a megalakulást követıen 6 hónapon belül kell a szabályzatot a
mőködéséhez igazítania. Ha a képviselı úrnak a kérdése arra irányult, hogy akar-e
elıterjesztést készíteni újabb alpolgármester személyére, azt kell mondania, hogy
jelenleg nincs ilyen szándéka.
Oláh Miklós képviselı úr megjegyezte, hogy nem tartja célszerőnek, hogy mind a
polgármester úr, mind az alpolgármester úr ugyanazon a napon, csütörtökön tart
ügyfélfogadást a város lakossága számára.
Szólláth Tibor polgármester úr az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy egyet
tud érteni a képviselı úr megjegyzésével. Ígéretet tett arra, hogy az elkövetkezendı
idık ügyfélfogadási idejével kapcsolatosan az alpolgármester úrral egyeztetni fog.
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Tóth Imre képviselı úr elmondta, hogy tudomása szerint a TÁMOP pályázat
keretében felvett 6 fı közül nem kell mindenkinek felsıfokú végzettséggel
rendelkeznie.
Szólláth Tibor polgármester úr a felvetéssel kapcsolatosan elmondta, hogy a 6 fı
felvételénél az volt a logika, hogy egy olyan pályázatfigyelı és –készítı csapat
alakuljon, amely a késıbbiekben külsı segítség nélkül, egyedül is képes legyen a
feladatát ellátni. A cél az volt, hogy a szóban forgó 6 fı pályakezdı diplomás
munkanélküli, vagy nem pályakezdı diplomás munkanélküli legyen. Egyébként a
felvett 6 fı már elkezdte a munkát, az irodájuk a Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám
alatt berendezésre került.
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát az elıterjesztés határozati
javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására készült elıterjesztés határozati
javaslatát 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

377/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának II/A. pont szerinti szakfeladat és létszám tagozódását, továbbá a
IV. fejezet 1. pontját 2010. november 26-i hatállyal az alábbiak szerint
elfogadja:
„Szakfeladat megnevezése
Önkormányzati jogalkotás
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés

Létszám
7
30
7
9
7

Város és községgazdálkodási szolgáltatások
Közterület rendjének fenntartása
Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat)
Polgári védelem ágazati feladatai

8
2
7
1

Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása
Egyéb foglalás (Tourinform Iroda)

1
1

Összesen:

80 fı, ebbıl:

1 fı fıfoglalkozású polgármester,
2 fı társadalmi megbízatású
alpolgármester,
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51 fı köztisztviselı (jegyzı, aljegyzı,
irodavezetık, ügyintézık),
15 fı közalkalmazott,
3 fı ügykezelı,
8 fı Munka Törvénykönyve hatálya
alá tartozó.”
„IV. A hivatal mőködési rendje
1./ A hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfı:
8-12 és 13-16 óráig
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda, csütörtök és péntek:
8-12 óráig
A tisztségviselık fogadó órája:
polgármester
csütörtök 9-12 óráig
alpolgármester:
Dr. Juhász Endre
csütörtök 14-16 óráig
jegyzı
aljegyzı

szerda
hétfı

8-12 óráig
8-12 óráig”

Felkéri a jegyzıt, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosításában foglaltaknak az intézmény dolgozói általi
megismertetésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2010. november 30.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában kialakított minıségirányítási
rendszer mőködtetésének felfüggesztésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
mind a 4 bizottság (PÜB, MOISB, ESzB, VFB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok
elnökeit a bizottsági állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Buczkó József képviselı úr – mint a VFB elnöke és a MOISB elnökhelyettese –
ismertette a Városfejlesztési Bizottság és a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság állásfoglalását, mely szerint
- a Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal (egyhangúlag),
- a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal
(egyhangúlag)
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elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek az elıterjesztés határozati javaslatát.
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság 5 igen szavazattal
(egyhangúlag) javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek az elıterjesztés
határozati javaslatát.
Kovács Zsolt képviselı úr – mint az ESzB elnöke – ismertette az Egészségügyi és
Szociális Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság 4 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek az elıterjesztés
határozati javaslatát.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatalnál bevezetett
minıségirányítási rendszerrel kapcsolatosan már a bevezetésekor jelezte, hogy ez a
rendszer nem kifejezetten a közigazgatásra és az önkormányzati tevékenységre
való. Sajnálja az önkormányzat által kidobott pénzt és azt a sok-sok energiát, amit a
Polgármesteri Hivatal munkatársainak okozott. Az elıterjesztés megállapításaival
kapcsolatosan azzal nem ért egyet, hogy ennek a rendszernek a bevezetése
feltétlenül elınyös és fontos volt. Az ügyfelek szempontjából a minıséget
különösképpen nem befolyásolta, és idınként a rendszert még bürokratikusabbá
tette
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a maga részérıl úgy ítéli meg,
hogy a Polgármesteri Hivatalban bevezetett minıségirányítási rendszer nem volt
egy rossz döntése a képviselı-testületnek.
Török István képviselı úr elmondta, hogy annyi minden elhangzott már errıl a
minıségirányítási rendszerrıl, ezért azt javasolja, hogy az önkormányzatnál az
intézményvezetık üljenek össze és a párhuzamos intézkedéseket hangolják össze.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, hogy nem kell minıségbiztosítással és
minıségirányítással foglalkozni, hanem pontosan olyan rendszerrel, ami a
Polgármesteri Hivatalra vonatkozik. Az ISO 9001-es minıségirányítási rendszernek
az a lényege, hogy folyamatosan évrıl-évre megújítják és külsı szemlélı is
megvizsgálja, hogy megfelel-e az abban a rendszerben, illetve szabványban elvárt
követelményeknek.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy szeretné jelezni, hogy a
Polgármesteri Hivatalban a minıségirányítási rendszer mellett egy
szemléletfejlesztési tevékenység is folyt az elmúlt idıszakban. Kifejezett célja az
egy ablakos rendszer bevezetése a Polgármesteri Hivatalban, aminek az a lényege,
hogy ne az ügyfelek járkáljanak a hivatalon belül, hanem elég ha csak a
dokumentáció „járkál”, és ezzel a rendszerrel a város lakossága egy európai
színvonalú szolgáltatást tud kapni.
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát az elıterjesztés határozati
javaslatának elfogadása tárgyában.
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A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
kialakított minıségirányítási rendszer mőködtetésének felfüggesztésére készült
elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

378/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 258/2006.
(XII. 14.) számú Képviselı-testületi Határozatával a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában kialakított minıségirányítási
rendszer mőködtetését felfüggeszti.
A képviselı-testület felkéri Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzıt, hogy a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a
CONTROLL Holding Tanácsadó ZRt. (1124 Budapest, Fürj u. 18. szám)
között létrejött, 2008. március 3-án kelt, 84-1/2008. számú megbízási
szerzıdést mondja fel.
Felelıs: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2010. december 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
költségvetési intézményekben végrehajtandó pénzügyi-gazdasági ellenırzések
2011. évre vonatkozó ütemtervének meghatározására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PÜB, MOISB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok elnökeit a bizottsági
állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Buczkó József képviselı úr – mint a MOISB elnökhelyettese – ismertette a
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság állásfoglalását, mely szerint a
bizottság 4 igen szavazattal (egyhangúlag) javasolja elfogadásra a képviselıtestületnek az elıterjesztés határozati javaslatát.
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatát 5 igen szavazattal (egyhangúlag) javasolja elfogadásra a
képviselı-testületnek.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
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Szólláth Tibor polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a költségvetési intézményekben végrehajtandó pénzügyigazdasági ellenırzések 2011. évre vonatkozó ütemtervének meghatározására
készült elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

379/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati
fenntartású önállóan mőködı, illetve önállóan mőködı és gazdálkodó
intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzügyi-gazdasági
ellenırzésének ütemezését a mellékletben foglaltaknak megfelelıen
elfogadja.
Felkéri a jegyzıt, hogy az ütemezett ellenırzések végrehajtásáról
gondoskodjon.
Felelıs: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2011. december 31.

ÜTEMTERV
a 2011. évre tervezett pénzügyi-gazdasági ellenırzésekhez

Átfogó pénzügyi-gazdasági ellenırzés:
Az ellenırzések célja annak megállapítása, hogy
- milyen a gazdálkodás szervezettsége, szabályozottsága, eredményessége,
- megfelelı-e a tárgyi eszközökkel való gazdálkodás,
- a rendelkezésre álló munkaerıt és bérkeretet hatékonyan és törvényesen használják-e
fel,
- kellıen szabályozott és végrehajtott-e a készletgazdálkodás,
- megfelelıen biztosított-e a vagyonvédelem,
- hogyan érvényesül a vezetıi és a munkafolyamatba épített ellenırzés.
Az ellenırzések típusa: rendszerellenırzés
Az ellenırzések módszere: kombinált ellenırzés
II. negyedév
Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ
Ellenırzési idıszak: 2009. március 1-tıl 2011. március 31-ig.
Szociális Gondozási Központ, Városi Bölcsıde,
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
Ellenırzési idıszak: 2009. május 1-tıl 2011. április 30-ig.

25 nap

30 nap
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III. negyedév
Hajdúnánási Óvoda
Ellenırzési idıszak: 2009. október 1-tıl 2011. június 30-ig.

30 nap

IV. negyedév
Bocskai István Általános Iskola
Ellenırzési idıszak: 2009. október 1-tıl 2011. szeptember 30-ig.

25 nap

Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény
Ellenırzési idıszak: 2009. december 1-tıl 2011. október 31-ig.

20 nap

Célellenırzés:
I. negyedév
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában végzett
talajterhelési díj nyilvántartásával kapcsolatos tevékenység ellenırzése
Az ellenırzés célja annak vizsgálata, hogy a talajterhelési díjak megállapítása,
nyilvántartása és beszedése a vonatkozó jogszabályok szerint történt-e.
Az ellenırzés típusa: szabályszerőségi ellenırzés
Az ellenırzés módszere: tételes ellenırzés
Ellenırzési idıszak: 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig.
A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. által kezelt
étkezési térítési díjak nyilvántartásának ellenırzése
Az ellenırzés célja annak megállapítása, hogy az étkkezési térítési díjak
megállapítása és beszedése a vonatkozó jogszabályok alapján történt-e.
Az ellenırzés típusa: szabályszerőségi ellenırzés
Az ellenırzés módszere: tételes ellenırzés
Ellenırzési idıszak: 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig.
A Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat által a
pedagógiai szakszolgálati feladatok körzeti jellegő ellátása kapcsán
településenként megállapított mutatószámok, bevételek és kiadások
ellenırzése.
Az ellenırzés célja annak megállapítása, hogy a Makláry Lajos Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai
Szakszolgálat a Hajdúnánás és Hajdúdorog településeken ellátott
pedagógiai szakszolgálati feladatok arányának meghatározásához
szükséges mutatószámokat, illetve a két települést terhelı kiadások
összegének meghatározásához szükséges bevételeket és kiadásokat a két
település között létrejött megállapodás alapján állapította-e meg.
Az ellenırzés típusa: pénzügyi ellenırzés
Az ellenırzés módszere: tételes ellenırzés
Ellenırzési idıszak: 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig.

15 nap

15 nap

15 nap
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III. negyedév
A 2008. évi Vállalkozásfejlesztési és Foglalkoztatási Pályázaton nyertes
pályázók támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségeinek ellenırzése

15 nap

Az ellenırzés célja annak megállapítása, hogy a nyertes pályázók a támogatási
szerzıdésben vállalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tettek-e.
Az ellenırzés típusa: pénzügyi ellenırzés
Az ellenırzés módszere: tételes ellenırzés
Ellenırzési idıszak: 2008. szeptember 1-tıl 2011. augusztus 31-ig.
Kistérségi feladatellátás
A Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás megállapodása alapján szükség szerint
max.
20 nap

Az ellenırzéseket Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának belsı
ellenıre végzi.
Kockázatelemzés
1. Az elvégzett kockázatelemzés rövid összefoglalása
Az elemzés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat intézményeinél végzett ellenırzések
tapasztalatai alapján készült.
-

A 2011. évi ellenırzési ütemtervbe átfogó pénzügyi-gazdasági ellenırzésként
felvett önkormányzati fenntartású intézmények kiválasztásánál az alapvetı
minısítési szempont (kockázati tényezı) az elızı vizsgálat óta eltelt idı volt. Az
ellenırzések rendszerellenırzés keretében kerülnek végrehajtásra, amelynek
jellemzıje, hogy a szervezet átfogó vizsgálata során a szabályszerőség, a
szabályozottság, a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség kerül
ellenırzésre. Fontos szempont, hogy az intézmények mőködésérıl folyamatosan
átfogó képet kapjunk, ezért az önkormányzati fenntartású intézményeknél végzett
rendszerellenırzést kétévente el kell végezni.

-

A környezet és természet védelme a társadalom minden tagjának és szervezetének
kiemelt feladata. A környezethasználat szabályait az állam határozza meg,
amelynek célja elısegíteni a környezetbe történı anyag- vagy energiakibocsátás
csökkentését, a környezet és természet megóvása érdekében a leghatékonyabb
megoldások alkalmazását, valamint az állam és a környezethasználók közötti
arányos teherviselést. Az állami célok érvényesülésének biztosítása érdekében
indokolt az önkormányzat környezetterheléssel kapcsolatos végrehajtási
feladatainak ellenırzése.

-

A személyi étkezési térítési díjak megállapítását, beszedését és nyilvántartását
2009. szeptember 1-jétıl a Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. végzi. A
szervezeti átalakulás, valamint a feladatok átcsoportosítása a kiemelt kockázati
tényezık között szerepel, ezért az étkezési térítési díjak szabályszerő
végrehajtásának ellenırzését indokolt elvégezni.
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-

Kockázati tényezıként jelentkezik a megállapodások változásából adódó
rendelkezések szabályszerő végrehajtása. A Hajdúnánás és Hajdúdorog között
2010. évben alapjaiban átdolgozott megállapodás értelmében a két település belsı
ellenıreinek meg kell vizsgálnia a pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó
intézmény által megállapított feladatmutatók, bevételek és kiadások helyességét, a
két települést terhelı kiadások arányát.

-

A közpénzek államháztartáson kívül történı felhasználása fokozott kockázati
tényezıként értékelhetı, így a vállalkozásoknak nyújtott vissza nem térítendı
támogatások felhasználásának szerzıdésszerőségérıl ellenırzés formájában kell
meggyızıdni.

2. A kockázatelemzés eredménye
A kockázatelemzés alapján az ellenırzési ütemtervben megjelölt ellenırzések
végrehajtása indokolt 2011. évben.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény feladatkörének bıvítésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

a

Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
3 bizottság (PÜB, MOISB, ESzB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok elnökeit a
bizottsági állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Buczkó József képviselı úr – mint a MOISB elnökhelyettese – ismertette a
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság állásfoglalását, mely szerint a
bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadásra javasolja a képviselıtestületnek az elıterjesztés határozati javaslatának 1.) és 2.) pontjait.
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatának 1.) és 2.) pontjait 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással
(Török István) elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Kovács Zsolt képviselı úr – mint az ESzB elnöke – ismertette az Egészségügyi és
Szociális Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság 6 igen szavazattal és
1 tartózkodással (Tóth Imre) elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek az
elıterjesztés határozati javaslatának mindkét pontját.
Oláh Miklós képviselı úr megkérdezte, hogy mi a hozadéka, a haszna és az
értelme az elıterjesztésben megjelölt összecsatolásnak, vagy az intézmény maga
kérte, hogy a megjelölt 2 intézmény gazdasági feladatait is ı láthassa el, mert azzal
jobban tud boldogulni.
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Tóth Imre képviselı úr elmondta, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság
ülésén e napirend tárgyalásakor azért tartózkodott, mert ı sem látta azt a hozadékot,
amit ez a döntés hozhat a költségvetésben, illetve a város kasszájában. A Szociális
Gondozási Központ vonatkozásában az elmúlt idıszakot illetıen az volt a
tapasztalata, hogy mind a dologi, mind a személyi kiadások tekintetében idıarányos
teljesítést produkált, és soha nem lépte túl a rendelkezésére álló pénzügyi keretet.
Kíváncsi arra, hogy milyen az a rendszer, amelyik még ettıl is hatékonyabban tudja
mőködtetni az intézmény gazdálkodását.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az elıterjesztésbıl egyértelmően
kiderül, hogy 3 fıvel csökken az az álláskeret, ami ezt a feladatot fogja ellátni, és
- számítások szerint - 6 millió Ft/év megtakarítást jelent. Az elıterjesztést illetıen
azt tartja nagyon fontosnak, hogy a város intézményhálózatában a gazdasági
feladatok egységes szervezés és egységes rend alapján lesznek értékelve és
szervezve. Látott olyan rendszert, ahol ez a módszer közmegelégedésre szolgált
1-2 éven belül az intézményvezetık részére, pontosan azon oknál fogva, hogy az
intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatok le lett véve a vállukról.
Kovács Zsolt képviselı úr észrevételezte, hogy tudomása szerint van olyan
intézményvezetı, aki szívesen átadja az általa vezetett intézmény gazdálkodásával
kapcsolatos feladatokat.
Török István képviselı úr elmondta, hogy egyetért a Kovács Zsolt képviselı úr
által tett észrevétellel, mert ma már az intézmények olyan kritikus helyzetbe
kerültek, hogy egyszerően mővészet úgy gazdálkodniuk, hogy a dologi és személyi
kiadások fedezetet nyújtsanak a költségvetési keretbıl. Megkérdezte, hogy a
létszámcsökkentésbıl adódó megtakarítás pénzügyi forrása – ami a számítások
szerint 6 millió Ft/év – ott marad-e az intézménynél, vagy el lesz véve.
Szólláth Tibor polgármester úr az elhangzott kérdésre azt válaszolta, hogy az
önkormányzat az intézmények mőködtetését mintegy 400 millió Ft-tal egészíti ki az
állami normatíván felül. A fenntartó részérıl azzal a bizalommal van az
intézményvezetık felé, hogy partnerként fognak együtt dolgozni. Azon az
állásponton van, hogy ha az önkormányzat egy adott intézménytıl feladatot vesz el,
akkor természetesen a pénzt is elveszi tıle. A jövıre vonatkozóan nem bázis alapú,
hanem nulla alapú költségvetési tervezés lesz, aminek felépítése az
intézményvezetık bevonásával fog megtörténni.
Ezt követıen szavazást rendelt el. Kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslata 1.) és 2.) pontjainak elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény feladatkörének
bıvítésére készült elıterjesztés határozati javaslatának
- 1.) pontját 7 igen szavazattal és 3 tartózkodással (Oláh Miklós, Tóth Imre, Török
István) elfogadta (határozat a napirend végén),
- 2.) pontját 7 igen szavazattal és 3 tartózkodással (Oláh Miklós, Tóth Imre, Török
István) elfogadta (határozat a napirend végén).
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A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület az alábbi
határozatokat hozta:

380/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános
Iskola, Kollégium és a Szociális Gondozási Központ 2011. január 1-jétıl
önállóan mőködı költségvetési szervként mőködnek. Gazdálkodási
feladataikat valamint a jelenleg a Szociális Gondozási Központhoz tartozó
Városi Bölcsıde és a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
gazdálkodási feladatait 2011. január 1-jétıl a Hajdúnánási Gazdasági
Ellátó Intézmény látja el.
Felkéri a polgármestert, hogy az érintett intézmények módosított alapító
okiratait, valamint a döntést követı intézményi létszámváltozásokat a
képviselı-testület decemberi ülésére terjessze elı.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. december 16.

381/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Gazdasági
Ellátó intézmény, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv és az
önállóan mőködı
• Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
• Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános
Iskola, Kollégium;
• Szociális Gondozási Központ és
• Városi Bölcsıde
közötti – gazdálkodással kapcsolatos – munkamegosztás és felelısségvállalás
rendjét, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.)
Kormányrendelet 16. § (4)-(5) bekezdése alapján, az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
Az önállóan mőködı költségvetési szervek elkülönítetten, önállóan látják el a
tervezéssel, az elıirányzat-felhasználással, a kötelezettségvállalással és
utalványozással kapcsolatos feladatokat azzal, hogy kötelezettségvállalást és
utalványozást csak az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv
ellenjegyzésével tehetnek a hatályos szabályzatoknak megfelelıen.
Elkülönítetten, önállóan látják el, továbbá a mőködtetés, a tárgyi eszköz
felújítás, a beruházás és a vagyonkezelés feladatait.
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A pénzkezelés, a pénzellátás, az analitikus nyilvántartás, az
információáramlás, - szolgáltatás és a FEUVE feladatait összevontan látják el
a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézménnyel.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett intézményvezetık
értesítésérıl gondoskodjon, valamint hívja fel az intézményvezetıket a belsı
szabályzatoknak a fentiekben jóváhagyottaknak megfelelı elkészítésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. november 30.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Szociális
Gondozási Központ magasabb vezetıi állásának betöltésére vonatkozóan kiírt
pályázat elbírálására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
mind a 4 bizottság (PÜB, MOISB, ESzB, VFB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok
elnökeit a bizottsági állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Buczkó József képviselı úr – mint a VFB elnöke és a MOISB elnökhelyettese –
ismertette a Városfejlesztési Bizottság és a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság állásfoglalását, mely szerint
- a Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát 4 igen
szavazattal (egyhangúlag),
- a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát 3 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatát 4 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
Kovács Zsolt képviselı úr – mint az ESzB elnöke – ismertette az Egészségügyi és
Szociális Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek az elıterjesztés
határozati javaslatát.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte a pályázótól, hogy hozzájárul-e a
napirendi pont nyilvános ülésen történı tárgyalásához.
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Tóth Árpádné, a Szociális Gondozási Központ intézményvezetıje a kérdésre azt
a választ adta, hogy hozzájárul a pályázatának nyilvános ülésen való
megtárgyalásához.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, hogy szeretné megerısíteni, hogy a pályázó
– aki az intézmény jelenlegi vezetıje – személyében egy olyan vezetıvel van dolga
a képviselı-testületnek, aki maradéktalanul teljesítette mindazokat az elvárásokat,
amit a szőkös költségvetési keretei között teljesíteni tudott. Az intézmény tárgyi
feltételeinek javítását, illetve kibıvítésének lehetıségét a jövıben a képviselıtestületnek tovább kell gondolnia.
Buczkó József képviselı úr elmondta, hogy a pályázó szakmai munkájával
kapcsolatosan szeretné megemlíteni, hogy az eseti bizottságban szakmai
szakértıként résztvevı Turcsik László, a Szociális Intézmények Országos
Szövetségének elnöke, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon
intézményvezetıje a pályázat tartalmát alaposnak, a pályázónak a kérdésekre adott
válaszát meggyızınek és elıre mutatónak tartotta, ezért a pályázat kedvezı
elbírálását javasolta.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy mint az eseti bizottság tagja a
szakmai szakértı megállapítását csak megerısíteni tudja. A képviselı-testületnek
rövid idın belül egy stratégiai döntést kell meghoznia a szociális ellátórendszer
kapcsán, mivel a késıbbi napirendként tárgyalt intézményi beszámolóból
kiolvasható, hogy a Szociális Gondozási Központ ideiglenes mőködési engedéllyel
rendelkezik. Az intézményvezetı közmegelégedéssel végzi az intézményben a
szakmai munkáját, és irányítja a dolgozók tevékenységét.
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát az elıterjesztés határozati
javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Szociális Gondozási Központ magasabb vezetıi állásának
betöltésére vonatkozóan kiírt pályázat elbírálására készült elıterjesztés határozati
javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és a következı határozatot
hozta:

382/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 224/2010. (VI. 24.) számú
Képviselı-testületi Határozat alapján meghirdetésre került, a Szociális Gondozási
Központ magasabb vezetıi állására beérkezett pályázatot, valamint az azt szakmailag
véleményezı, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekvédelmi ágazatban történı
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 16.) számú Kormányrendelet 1/A. § (9)
bekezdése alapján összehívott eseti bizottság javaslatát megismerte.
A képviselı-testület figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször
módosított 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ára, továbbá e törvénynek a szociális,
valamint gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 16.)
számú Kormányrendeletre, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésére
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Tóth Árpádné
4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. sz.
alatti lakost bízza meg a Szociális Gondozási Központ magasabb vezetıi feladatainak
határozatlan idıtartamra történı ellátásával.
A képviselı-testület a magasabb vezetı illetményét,
a Kjt. 3. sz. melléklete szerinti garantált illetmény:
vezetıi pótlékát (0 %)
egyéb pótlékát
mindösszesen:
összegben állapítja meg.

288.000,- Ft,
0,- Ft,
0,- Ft,
288.000,- Ft.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl, mint a vezetı kinevezési okiratainak elkészítésérıl, az intézmény
értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. december 10.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatói
állására történı pályázat kiírására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
mind a 4 bizottság (PÜB, MOISB, ESzB, VFB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok
elnökeit a bizottsági állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Buczkó József képviselı úr – mint a VFB elnöke és a MOISB elnökhelyettese –
ismertette a Városfejlesztési Bizottság és a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság állásfoglalását, mely szerint
- a Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztés határozati javaslata tárgyában 2 igen
szavazattal és 2 tartózkodással nem foglalt állást,
- a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát 4 igen szavazattal (egyhangúlag) javasolja elfogadásra a képviselıtestületnek.
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatát 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással azzal a módosítással
javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek, hogy az ügyvezetı igazgatói állás
betöltésére vonatkozó pályázat kiírása egy év idıtartamra – 2011. február 01-tıl –
2012. január 31-ig – kerüljön meghatározásra.
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Kovács Zsolt képviselı úr – mint az ESzB elnöke – ismertette az Egészségügyi és
Szociális Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatát 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással javasolja elfogadásra a
képviselı-testületnek.
Oláh Miklós képviselı úr megkérdezte, hogy mi indokolja a színvonalcsökkentést,
illetve a képviselı-testület miért elégedne meg a képesítési feltételként megjelölt
középfokú iskolai végzettséggel, vagy tudvalévı, hogy nem óhajt pályázatot
benyújtani a Kft. jelenlegi ügyvezetı igazgatója.
Szólláth Tibor polgármester úr a kérdésre válaszolva elmondta, hogy ı nem
értékelné le a középiskolai végzettséget, és nyilván nem azt jelenti, hogy csak ilyen
végzettséggel lehet pályázatot benyújtani. Nincs tudomása arról, hogy a Kft.
jelenlegi ügyvezetı igazgatója kíván-e pályázatot benyújtani. A benyújtott
pályázatok ismeretében a képviselı-testület bölcsességére lesz bízva az ügyvezetı
igazgató kiválasztása. Az egy éves megbízást támogatja.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy a képesítési feltételek
korrekten vannak megfogalmazva, mert a középfokú iskolai végzettség tekintetében
nem elegendı az érettségi, hanem még emelt szintő élelmiszer menedzser
szakképesítéssel is rendelkeznie kell a pályázónak.
Szólláth Tibor polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát
az elıterjesztés határozati javaslatának – módosítva azzal, hogy a megbízás egy
éves idıtartamra szól – elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Gyermek-és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
ügyvezetı igazgatói állására történı pályázat kiírására vonatkozó elıterjesztés
határozati javaslatát – módosítva azzal, hogy a Kft. ügyvezetıi igazgatói állás
betöltésére vonatkozó kiírás egy éves idıtartamra szóljon – 8 igen és 2 nem
szavazattal (Oláh Miklós, Dombi György) elfogadta és a következı határozatot
hozta:

383/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázat kiírását
határozza el a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) ügyvezetı igazgatói feladatainak
ellátására, az alábbi feltételekkel:
 képesítési feltétel:
− középfokú iskolai végzettség és emelt szintő élelmezési menedzser
szakképesítés és/vagy
− felsıfokú közgazdasági, mőszaki, vagy egyéb szakirányú végzettség,
 az elbírálás során elınyben részesülnek a gyermekélelmezés területén
gyakorlattal rendelkezık, illetve gazdasági társaság ügyvezetésében vezetıi
tapasztalatokat szerzett pályázók,
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 az állás a döntést követıen 2011. február 01-tıl - 2012. január 31-ig tartó egy

éves határozott idıtartamra tölthetı be,
 a pályázatokat 2010. december 31-ig lehet benyújtani,
 a pályázatokat a képviselı-testület a 2011. januári ülésén bírálja el.
A pályázati felhívást a Hajdúnánási Újságban, a Helyi Televízió képújságjában,
valamint az önkormányzat honlapján kell közzétenni.
Felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett pályázatok alapján a képviselıtestület 2011. januári ülésére ismételt elıterjesztés elkészítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. november 30. - a pályázat Helyi Televízió képújságjában,
illetve az önkormányzat honlapján való
megjelentetésére
2010. december 17. - a pályázat Hajdúnánási Újságban történı
közzétételére
2011. január 31.
- az elıterjesztés elkészítésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Újság fıszerkesztıi állásának betöltésére vonatkozó pályázati felhívás
közzétételére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PÜB, MOISB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok elnökeit a bizottsági
állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatát 5 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
(Az ülésrıl Dombi György képviselı úr kiment, így a képviselı-testület ezt követıen
9 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Buczkó József képviselı úr – mint a MOISB elnökhelyettese – ismertette a
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság állásfoglalását, mely szerint a
bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát 4 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Oláh Miklós képviselı úr azt javasolja, hogy a Hajdúnánási Újság fıszerkesztıi
állás betöltése 2011. február 1-tıl 2015. január 31-ig kerüljön kiírásra.
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Szólláth Tibor polgármester úr ezt követıen elıször az elhangzott módosító
javaslat elfogadásáról kérte a testület tagjainak a szavazatát, majd a határozati
javaslatot tette fel szavazásra.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Újság fıszerkesztıi állásának betöltésére
vonatkozó pályázati felhívás közzétételére készült elıterjesztéssel kapcsolatosan azt
a javaslatot, miszerint az állás betöltésére vonatkozó kiírás 2011. február 1-tıl
2015. január 31-ig szóljon, 7 igen, 2 nem szavazattal (Kovács Zsolt, Buczkó József)
elfogadta (határozat a napirend végén).
A képviselı-testület a Hajdúnánási Újság fıszerkesztıi állásának betöltésére
vonatkozó pályázati felhívás közzétételére vonatkozó elıterjesztés határozati
javaslatát – az elızıekben elfogadott módosítással együtt – 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

384/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázat kiírását
határozza el a Hajdúnánási Újság fıszerkesztıi állásának 2011. február
01-tıl történı betöltésére az alábbi feltételekkel:
-

-

képesítési feltétel szakirányú kommunikációs vagy újságírói képzettség,
az elbírálás során elınyben részesülnek újság szerkesztésben
gyakorlattal rendelkezık,
az állás a döntést követıen 2011. február 01-tıl 2015. január 31-ig
tölthetı be,
a pályázatokat 2010. december 31-ig lehet benyújtani, melynek
tartalmazni a kell a lap szerkesztésére vonatkozó elképzelések
kidolgozását is,
a pályázatokat a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
véleményezi és a pályázat elfogadásáról a képviselı-testület a
2011. januári ülésén dönt.

A pályázati felhívást a Hajdúnánási Újságban, a Helyi Televízió képújságjában,
valamint az önkormányzat honlapján kell közzétenni.
Felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett pályázatok alapján a képviselıtestület 2011. januári ülésére ismételt elıterjesztés elkészítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. november 30. - a
pályázat
Helyi
Televízió
képújságjában, illetve az önkormányzat
honlapján való megjelentetésére
2010. december 17. - a
pályázat
Hajdúnánási
Újságban
történı közzétételére
2011. január 31.
- az elıterjesztés elkészítésére
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Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint
Szakmai Programjának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PÜB, ESzB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok elnökeit a bizottsági
állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatát 5 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
Kovács Zsolt képviselı úr – mint az ESzB elnöke – ismertette az Egészségügyi és
Szociális Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatát 7 igen szavazattal (egyhangúlag) javasolja elfogadásra a
képviselı-testületnek.
(Az ülésrıl Oláh Miklós képviselı úr kiment, így a képviselı-testület ezt követıen
8 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Tóth Árpádné, a Szociális Gondozási Központ intézményvezetıje elmondta,
hogy jogszabályi változás miatt vált indokolttá az intézmény Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának a módosítása.
Szólláth Tibor polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosítására készült elıterjesztés
határozati javaslatát 8 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

385/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális
Gondozási Központ (4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12. szám) Szervezeti és
Mőködési Szabályzatát, valamint Szakmai Programját a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. §
(1) c) pontja alapján megismerte és azt jóváhagyja.
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Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény vezetıjének értesítésérıl
gondoskodjon.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. november 30.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat által fenntartott alap - és középfokú oktatási
intézmények pedagógiai programjának szakértıi véleményezésére beérkezett
árajánlatokra
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy 3 árajánlat bekérése
történt, amelybıl 2 ajánlat érkezett. Az egyik ajánlat 180.000,- Ft +ÁFA, a másik
ajánlat 100.000,- Ft + ÁFA összegrıl szól. A 100.000,- Ft + ÁFA összegő ajánlatot
tevı Oktador Bt. megbízását javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek.
(Az ajánlatokkal kapcsolatos kiegészítés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
(Az ülésre Dombi György képviselı úr visszaérkezett, így a képviselı-testület ezt
követıen 9 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Az elıterjesztéssel, illetve az ajánlatokkal kapcsolatosan kérdések, észrevételek
nem hangzottak el.
Szólláth Tibor polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának – kiegészítve azzal, hogy a szakértıi
véleményezéssel az Oktador Bt. kerüljön megbízásra 100.000,- Ft + ÁFA ajánlati
összegért – elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által fenntartott alap - és
középfokú
oktatási
intézmények
pedagógiai
programjának
szakértıi
véleményezésére beérkezett árajánlatokra vonatkozó elıterjesztés határozati
javaslatát – kiegészítve azzal, hogy a szakértıi véleményezéssel az Oktador Bt.
kerüljön megbízásra 100.000,- Ft + ÁFA ajánlati összegért – 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

386/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló,
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése alapján a
Barcsa János Általános Iskola, a Bocskai István Általános Iskola, a Makláry
Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Szakszolgálat, a II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola és
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a
Kırösi
Csoma
Sándor
Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és
Általános Iskola Csiha Gyızı Tagintézménye Pedagógiai Programjának
szakértıi véleményezésével az Oktador Bt. (4200 Hajdúszoboszló, Török u. 3.
sz.) tanácsadó céget bízza meg.
A képviselı-testület a szakértıi vélemény elkészítésének határidejét
2010. december 10. napjában határozza meg, a szakértıi véleményezés költségét
pedig 100.000,- Ft + ÁFA összegben az önkormányzat 2010. évi
költségvetésében tervezésre került.
Felkéri a polgármestert, hogy az Oktador Bt. (4200 Hajdúszoboszló, Török u.
3. sz.) tanácsadó cég képviselıjét a képviselı-testület döntésérıl értesítse,
valamint felhatalmazza a Barcsa János Általános Iskola, a Bocskai István
Általános Iskola, a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat, a II. Rákóczi Ferenc
Általános és Mővészeti Iskola és a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola Csiha Gyızı Tagintézménye
Pedagógiai Programjának szakértıi véleményezésének feltételeit rögzítı
szerzıdés aláírására, valamint felkéri, hogy az elkészített szakértıi véleményt a
képviselı-testületnek mutassa be.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. december 03. - szerzıdés megkötésére
2010. december 16. - a szakértıi vélemény képviselı-testület elé
terjesztésére
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Szociális
Gondozási Központ munkájáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
3 bizottság (PÜB, MOISB, ESzB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok elnökeit a
bizottsági állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság a beszámoló határozati
javaslatát 5 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadásra javasolja a képviselıtestületnek.
(Az ülésre Oláh Miklós képviselı úr visszaérkezett, így a képviselı-testület ezt
követıen 10 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Buczkó József képviselı úr – mint a MOISB elnökhelyettese – ismertette a
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság állásfoglalását, mely szerint a
bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát 3 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
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Kovács Zsolt képviselı úr – mint az ESzB elnöke – ismertette az Egészségügyi és
Szociális Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság a beszámoló határozati
javaslatát 7 igen szavazattal (egyhangúlag) javasolja elfogadásra a képviselıtestületnek.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Szólláth Tibor polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát a beszámoló
határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Szociális Gondozási Központ munkájáról készült beszámoló
határozati javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

387/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális
Gondozási Központ munkájáról szóló beszámolót a szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
92/B. § (1) d) pontja alapján megismerte és azt elfogadja.
Felelıs:
Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi mőködésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Beszámoló

a

Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
3 bizottság (PÜB, MOISB, ESzB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok elnökeit a
bizottsági állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság a beszámoló határozati
javaslatát 5 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadásra javasolja a képviselıtestületnek.
Kovács Zsolt képviselı úr – mint az ESzB elnöke – ismertette az Egészségügyi és
Szociális Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság a beszámoló határozati
javaslatát 7 igen szavazattal (egyhangúlag) javasolja elfogadásra a képviselıtestületnek.
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Buczkó József képviselı úr – mint a MOISB elnökhelyettese – ismertette a
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság állásfoglalását, mely szerint a
bizottság a beszámoló határozati javaslatát 4 igen szavazattal (egyhangúlag)
javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy szeretné megköszönni a
város azon intézményeinek a segítségét, akik az intézmény eléggé szegényes
informatikai hátterének javításához hozzájárultak, és az intézmény számára
4 számítógépet és 1 laptopot biztosítottak.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ı is szeretné megköszönni az
intézményvezetık azon segítségét, amivel hozzájárultak a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat informatikai hátterének javításához. Az intézmény
szervezésében nemrégiben volt egy élelmiszer segélyosztás a rászorultak részére,
amelynek során sok-sok család juthatott alapvetı élelmiszerhez. Az
intézményvezetı asszonyt felkérte, hogy tavaszra dolgozzon ki egy olyan szociális
földmunkaprogramot, amellyel az önkormányzat megpróbál lehetıséget adni arra,
hogy az önmagukon segíteni akarók valamilyen formában tudják javítani a napi
megélhetési lehetıségüket.
Tóth Imre képviselı úr azt javasolta, hogy a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat az adományok szétosztásában vegye igénybe a civil szervezetek
segítségét, vagy jelzéseit az idıs, elesett, beteg emberek, illetve tanyán élı rászorult
személyek felkutatása, adományok eljuttatása terén.
Dombi György képviselı úr elmondta, hogy örömmel olvasta a beszámolóból,
hogy az intézmény együttmőködési megállapodást kötött a mezei ırszolgálattal és
az intézmény kiterjesztette a tevékenységét a lakóterületen kívül élıkre is. A mezei
ırszolgálat a külterületen, tanyán élıkhöz segített eljuttatni az adományokat, amit
dicséretesnek és a jövıben is követendınek tart. Megköszönte az intézmény
dolgozóinak a munkáját.
Nagyné Juhász Krisztina, a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai
vezetıje elmondta, hogy az intézmény szívesen látja a civil szervezeteket egy
listával, amiben leírják, hogy kik azok a személyek, akik ágyhoz kötöttek és
szeretnék megkapni az adományokat. Ezeknek az embereknek az adományokat a
mezei ırszolgálat segítségével fogja az intézmény kiszállítatni.
Szólláth Tibor polgármester úr ezt követıen megköszönte és további jó munkát
kívánt a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak, és kérte a testület
tagjainak a szavazatát a beszámoló határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi
mőködésérıl készült beszámoló határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és a következı határozatot hozta:
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388/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. §
(1) d) pontja alapján a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
mőködésérıl szóló beszámolót megismerte és azt elfogadja.
Felelıs:
Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról
Elıadó: Dombi György a Bőnmegelızési Tanács elnöke

Beszámoló

a

Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
mind a 4 bizottság (PÜB, MOISB, ESzB, VFB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok
elnökeit a bizottsági állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság a beszámoló határozati
javaslatát 5 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadásra javasolja a képviselıtestületnek.
Buczkó József képviselı úr – mint a VFB elnöke és a MOISB elnökhelyettese –
ismertette a Városfejlesztési Bizottság és a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság állásfoglalását, mely szerint
- a Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát 3 igen
szavazattal és 1 bizottsági tag nem vett részt a szavazásban,
- a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát 4 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Kovács Zsolt képviselı úr – mint az ESzB elnöke – ismertette az Egészségügyi és
Szociális Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság a beszámoló határozati
javaslatát 6 igen szavazattal (egyhangúlag) azzal a megjegyzéssel javasolja
elfogadásra a képviselı-testületnek, hogy kerüljön revízió alá azok a szervezetek,
amelyek jelenleg a Bőnmegelızési Tanács tagjai.
Dombi György képviselı úr elmondta, hogy a beszámolót azzal szeretné
kiegészíteni, hogy a bőnmegelızési kiadvány megjelentetését nem csak a HajdúBihar Megyei Önkormányzat és a Hajdúnánás Városi Önkormányzat támogatta,
hanem több szervezet is támogatta a 250.000,- Ft-os összegbıl megjelent kiadványt.
A kiadvány megjelentetését támogatta még a Polgári Takarékszövetkezet 50.000,Ft-tal, a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet 50.000,- Ft-tal illetve egy
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vagyonvédelmi Kft. további 50.000,Ft-tal. A kiadvány szerkesztését, illetve
nyomdába kerülését segítette a Dekorinfó reklámiroda. Megköszönte a segítséget
nyújtók támogatását. Elnézést kért, hogy egyéb elfoglaltsága miatt a hétfıi napon
nem tudott a bizottsági üléseken részt venni.
Tóth Imre képviselı úr kérdéseit az alábbiakra vonatkozóan fogalmazta meg:
- Nyilvános-e a Bőnmegelızési Tanács ülése?
- Meg lehet-e tekinteni a tanácsülésekrıl készült jegyzıkönyveket?
- Milyen konkrét intézkedések történnek abban az esetben, ha a Tanács elfogad
egy határozatot.
Dombi György képviselı úr az elhangzott kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a
Bőnmegelızési Tanács ülése nyilvános, amelyen bárki részt vehet. A Tanács évente
két alkalommal ülésezik, ahol a helyi televízió és a Hajdúnánási Újság is
képviselteti magát. A Tanácsnak operatív döntési joga nincs, csak véleményezı és
javaslattevı szerepe van. A Tanács tagjai által elfogadott határozatok értelmében
megkeresésre kerülnek azok a szervezetek és hatóságok, amelyeket érint, és a
figyelmük felhívásra kerül a problémákat, hiányosságokat illetıen.
Buczkó József képviselı úr észrevételében megfogalmazta, hogy a beszámolóból
kiolvasható, hogy a bőnmegelızés területén teendı bıségesen van. Dicséretes a
szándék, az összefogás, a közös elhatározás ami elindíthat egy olyan folyamatot,
amely tisztább, átláthatóbb, a lakosság számára elfogadható közéletet teremthet.
Felhívta a figyelmet fıleg a középiskolások körében elterjedt tiltott szernek, a
drognak a fogyasztására és annak visszaszorítására teendı intézkedések
megtételére.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy a Bőnmegelızési Tanácsot a
képviselı-testület a 341/2008. (X. 16.) számú Képviselı-testületi Határozatával
hozta létre és határozta meg tagjait, feladatait. Az eltelt két év után célszerőnek
látszana egy olyan elıterjesztés elkészítése, amelyben ha nem is revízió alá kerülne
a Bőnmegelızési Tanács munkája, illetve összetétele, hanem legalább is
aktualizálásra, illetve kiegészítésre kerülne a mőködésnek a függvényében. Arra
kérte a képviselı-testület tagjait, hogy a határozati javaslat elfogadása mellett
hozzon arról határozatot, hogy készüljön egy újabb elıterjesztés a decemberi, vagy
legkésıbb a januári ülésre, amelyben a polgármester úr a Tanácsnok úr bevonásával
a 2008-ban hozott képviselı-testületi határozatot akként módosítsa, hogy a
feladatokat, illetve az összetételt a jelenlegi helyzetnek és a mőködés
szükségszerőségének összehangolásával terjessze elı.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy egyetért a dr. Juhász Endre
alpolgármester úr által megfogalmazott javaslattal, viszont az elıterjesztés
elkészítésének határidejét a 2011. januári ülés idıpontjában javasolja meghatározni.
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát az elıterjesztés határozati
javaslatának – az elhangzott javaslattal kiegészítve – elfogadása tárgyában.
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A képviselı-testület a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról szóló beszámoló
határozati javaslatát – kiegészítve azzal, hogy a képviselı-testület 2011. januári
ülésére készüljön elıterjesztés a 341/2008. (X. 16.) számú Képviselı-testületi
Határozat módosításával kapcsolatosan azzal, hogy a Bőnmegelızési Tanács
feladatai és összetétele a jelenlegi helyzetnek és a mőködés szükségszerőségének
összehangolásával kerüljön meghatározásra – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással
(Oláh Miklós) és 1 fı nem vett részt a szavazásban (Szólláth Tibor) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

389/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról szóló beszámolót
megismerte és elfogadja.
Felelıs:
Határidı: 2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete szükségesnek
tartja a Bőnmegelızési Tanács munkájának és összetételének
aktualizálását.
A képviselı-testület a 341/2008. (X. 16.) számú Képviselı-testületi
Határozat módosítását határozza el azzal, hogy a feladatok és az
összetétel a jelenlegi helyzetnek és a mőködés szükségszerőségének
összehangolásával kerüljön meghatározásra, s készüljön elıterjesztés a
képviselı-testület 2011. januári ülésére.
Felkéri a polgármestert, hogy az elıterjesztés elkészítésérıl és annak a
képviselı-testület 2011. januári ülésre történı elıterjesztésérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. január 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a
Mezei İrszolgálat mőködését felügyelı Tanácsnok 2009. november 1. és
2010. október 31. között végzett tevékenységérıl
Elıadó: Dombi György tanácsnok
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
mind a 4 bizottság (PÜB, MOISB, ESzB, VFB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok
elnökeit a bizottsági állásfoglalások ismertetésére.
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(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, miszerint a bizottság a beszámoló határozati
javaslatát 5 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadásra javasolja a képviselıtestületnek.
Buczkó József képviselı úr – mint a VFB elnöke és a MOISB elnökhelyettese –
ismertette a Városfejlesztési Bizottság és a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság állásfoglalását, mely szerint
- a Városfejlesztési Bizottság a beszámoló határozati javaslatát 3 igen és 1 nem
szavazattal,
- a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság a beszámoló határozati
javaslatát 4 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Kovács Zsolt képviselı úr – mint az ESzB elnöke – ismertette az Egészségügyi és
Szociális Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság a beszámoló határozati
javaslatát 6 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadásra javasolja a képviselıtestületnek.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Szólláth Tibor polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Mezei İrszolgálat mőködését felügyelı Tanácsnok 2009.
november 1. és 2010. október 31. között végzett tevékenységérıl készült beszámoló
határozati javaslatát 9 igen és 1 nem szavazattal (Oláh Miklós) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

390/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Mezei
İrszolgálat mőködését felügyelı Tanácsnok 2009. november 1. és
2010. október 31. között végzett tevékenységérıl szóló beszámolót
megismerte és elfogadja.
Felelıs: Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a
Mezei İrszolgálat 2010. évben végzett munkájáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
mind a 4 bizottság (PÜB, MOISB, ESzB, VFB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok
elnökeit a bizottsági állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Kovács Zsolt képviselı úr – mint az ESzB elnöke – ismertette az Egészségügyi és
Szociális Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság a beszámoló határozati
javaslatát 6 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadásra javasolja a képviselıtestületnek.
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság a beszámoló határozati
javaslatát 5 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadásra javasolja a képviselıtestületnek.
Buczkó József képviselı úr – mint a VFB elnöke és a MOISB elnökhelyettese –
ismertette a Városfejlesztési Bizottság és a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság állásfoglalását, mely szerint
- a Városfejlesztési Bizottság a beszámoló határozati javaslatát 3 igen szavazattal
(egyhangúlag),
- a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság a beszámoló határozati
javaslatát 4 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Tóth Imre képviselı úr észrevételezte, hogy a beszámolóban olvasható, hogy egy
újabb illegális szemétlerakót sikerült felderíteni, illetve megakadályozni a szemét
arra a helyre történı lerakását. Kérdése, hogy lehet-e errıl a helyszínrıl bıvebbet
megtudni.
Szólláth Tibor polgármester úr az elhangzottakkal kapcsolatosan elmondta, hogy
a mezei ırszolgálat vezetıje nincs jelen az ülésen, és ı sem tud a kérdésre
válaszolni.
Dombi György képviselı úr az elhangzott kérdésre reagálva elmondta, hogy a
város határában található illegális szemétlerakások inkább más településekrıl
kerülnek oda, mert Hajdúdorogon és Tiszavasváriban nem szállítanak el minden
hulladékot, amit a lakosok az ingatlanjaik elé kitesznek.
Török István képviselı úr elmondta, hogy mivel nincs jelen az ülésen a mezei
ırszolgálat vezetıje, ezért a mezei ırszolgálatot felügyelı tanácsnok úrtól kérdezte,
hogy foglalkoztak-e azzal, hogy a mezıırök szolgálati idejét átcsoportosítsák. A
kérdésének feltevését az indokolja, hogy téli idıszakban kevesebb a feladatuk a
mezııröknek, mint pld. ısszel, a betakarítások idején.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ı azt látja, hogy a mezııröknek
jelen idıszakban sincs sokkal kevesebb munkájuk, mint a betakarítások idején.
Nyilván egy más jellegő munka van, sajnos lopások most is történnek, fıleg
falopások miatt kell nagyobb odafigyelést tanúsítaniuk a mezııröknek. A
közelmúltban a mezei ırszolgálat egy tagját elég komoly és súlyos fenyegetés érte.
A rendırkapitányság vezetıjét felhívta és kérte, hogy hathatósan járjanak el abban,
hogy ilyen dolgok ne forduljanak elı. A város lakosságát – a helyi televízión
keresztül – jogkövetı magatartásra hívta fel.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy egy gazdálkodóval volt
alkalma a közelmúltban beszélni, és ı azt mondta, hogy a jelenlegi helyzetben még
inkább nagyobb a lopás és károsítás veszélye. Tekintettel arra, hogy a rendkívüli
idıjárás miatt nem tudják egyes területekrıl egyben betakarítani a terményt, a
laposabb és mélyebb területeken ott marad, és várják az idıjárás kedvezıbbre
fordulását. Az ilyen szigetszerően megmaradó területek szinte vonzzák az arra járó
„személyeket”, akik „betakarítják”, illetve eltulajdonítják a terményeket.
Dombi György képviselı úr elmondta, hogy a Török István képviselı úr kérdésére
reagálva elmondta, hogy a mezıırök szolgálati beosztását minden esetben a mezei
ırszolgálat vezetıje végzi.
Buczkó József képviselı úr elmondta, hogy mind a beszámolóból, mind az
elızıekben elmondottakból az látszik, hogy a mezei ırszolgálatnak sokrétő
tevékenységet kell vállalnia, illetve ellátnia. Egy örvendetes jelenségre szeretné
felhívni a figyelmet, miszerint tavasszal jelentıs külterületi takarítási tevékenységet
szervez a Városfejlesztési Bizottság, az intézményvezetık és a városlakók
bevonásával.
Oláh Miklós képviselı úr észrevételként fogalmazta meg, hogy ı is több olyan
gazdálkodóval beszélgetett, akik elmondták, hogy ık támogatták a mezei
ırszolgálat létrehozását, és a beindulás után – 2010-ig – elégedettek is voltak a
mezıırök tevékenységével, azonban a most kialakult idıjárás miatt keletkezett
betakarítási problémájuk miatt már nem olyan elégedettek a szolgálat munkájával.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az önkormányzat az anyagi
erejéhez mérten támogatja a mezei ırszolgálat tevékenységét. Azt várja a mezei
ırszolgálat felügyelı Tanácsnok úr mőködésétıl, hogy a rendırség, a polgárırség
és a mezei ırszolgálat közötti kooperáció erısödjön.
Buczkó József képviselı úr elmondta, hogy a mezei ırszolgálat vezetıje a
segítségét kérte az önkormányzatnak, hogy a mezıırök részére egy szociális és
melegedı hely kerüljön biztosításra. Azt javasolta, hogy a meglévı 4 felújított
csıszkunyhóból 1 csıszház kerüljön berendezésre, és kerüljön átadásra a
mezııröknek azzal, hogy az épület állagáról is gondoskodjanak. Javasolta továbbá
a Tanácsnok úr, a Városfejlesztési Bizottság a polgármester úrral gondolják át
együttesen, hogy január 1-tıl a szılıskertekben a mezıırök továbbra is láthassanak
el ırzési feladatokat.
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Szólláth Tibor polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát
a beszámoló határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Mezei İrszolgálat 2010-ben végzett munkájáról szóló
beszámoló határozati javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

391/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Mezei
İrszolgálat 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámolót megismerte
és azt elfogadja.
Felelıs: Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a falugazdászok
2008-2009. évben végzett munkájáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PÜB, VFB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok elnökeit a bizottsági
állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság a beszámoló határozati
javaslatát 4 igen szavazattal (egyhangúlag) azzal a kiegészítéssel javasolja
elfogadásra a képviselı-testületnek, miszerint a beszámoló a 2010. évben végzett
munkáról is szól.
Buczkó József képviselı úr – mint a VFB elnöke – ismertette a Városfejlesztési
Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság a beszámoló határozati javaslatát
3 igen szavazattal (egyhangúlag) azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadásra a
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat a lehetıségeihez mérten 2011. évre is
biztosítson 1 fı közcélú munkást az adminisztratív munkák végzésére.
Kiss Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal
vezetıje elmondta, hogy a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a korábban
falugazdászként dolgozó Kiss Gyula helyét a hivatal be kívánja-e tölteni. A hivatal
jelenleg átalakulás elıtt áll, viszont december hónapban mindenképpen meg
szeretnék oldani a nyugállományba vonuló falugazdász státuszának betöltését.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy szeretné megerısíteni, hogy
Hajdúnánás város partner lesz abban, hogy minél színvonalasabb minıségő munka
folyjon a falugazdász irodában. Megköszönte falugazdászok által, az elızı években
végzett munkát.
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát a beszámoló határozati
javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a falugazdászok 2008-2009-2010. évben végzett munkájáról
szóló beszámoló határozati javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

392/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a falugazdászok
2008-2009-2010. évben végzett munkájáról szóló beszámolót megismerte
és azt elfogadja.
Felelıs: Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
(Ezt követıen a ma felvett, „Elıterjesztés „Hajdúnánás intelligens iskoláiért”
tárgyú (projekt azonosító: TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831) közbeszerzés ajánlattételi
felhívásához kapcsolódó dokumentáció elfogadására” címő elıterjesztés
megtárgyalására került sor.)
(Az ülésrıl Dombi György és Ötvös Attila képviselık kimentek, így a képviselıtestület ezt követıen 8 fıvel folytatta tovább a munkáját.)

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
„Hajdúnánás intelligens iskoláiért” tárgyú (projekt azonosító: TIOP 1.1.1-07/12008-0831) közbeszerzés ajánlattételi felhívásához kapcsolódó dokumentáció
elfogadására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Oláh Miklós képviselı úr észrevételezte, hogy az elıterjesztés, illetve az ajánlati
dokumentáció áttanulmányozására nem állt elegendı idı rendelkezésre.
Szólláth Tibor polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a „Hajdúnánás intelligens iskoláiért” tárgyú (projekt azonosító:
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831) közbeszerzés ajánlattételi felhívásához kapcsolódó
dokumentáció elfogadására készült elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen
szavazattal és 1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta és a következı határozatot
hozta:
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393/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete „Hajdúnánás
intelligens iskoláiért” címő projekt (projekt azonosító: TIOP 1.1.1-07/12008-0831) keretében végrehajtandó „TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 –
árubeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívást és a hozzá
kapcsolódó dokumentációt elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a hirdetmény megjelenésérıl illetve a
jogszabályban elıírtak szerinti közzétételrıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. december 01.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
pályázatfigyelésre, pályázatkészítésre vonatkozó szerzıdés megkötésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
1 bizottság (PÜB) megtárgyalta. Kérte a bizottság elnökét a bizottsági állásfoglalás
ismertetésére.
(A bizottsági vélemény a jegyzıkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatát 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással javasolja elfogadásra a
képviselı-testületnek.
(Az ülésre Dombi György és Ötvös Attila képviselık visszaérkeztek, így a képviselıtestület ezt követıen 10 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Oláh Miklós képviselı úr kérdéseit az alábbiakra vonatkozóan fogalmazta meg:
- Miért az AUDITUS Tanácsadó Zrt. ajánlata került bekérésre?
- Miért nem kért az önkormányzat más cégtıl ajánlatot?
- Szabó István úrral a polgármester úr a szerzıdést fel kívánja bontani?
- A közcélú foglalkoztatás keretében felvett fiatalok elküldésre kerülnek?
- Mi indokolja a párhuzamos kapacitások fenntartását és finanszírozását?
- Miért nincs szerzıdés-tervezet csatolva az elıterjesztéshez?
Szólláth Tibor polgármester úr az elsı kérdésre azt válaszolta, hogy az elvárása
szerint AUDITUS Tanácsadó Zrt. 2-3 éven belül képes lesz átadni azt a tudását,
amit a pályázatíróként felvett fiatalok hasznosíthatnak. Az önkormányzat elmúlt
4 évérıl elmondható, hogy szinte nulla pályázati tevékenység folytatott, illetve a
tevékenység nem volt nulla, mert több mint 12 millió forint került elköltésre
pályázatírásra, aminek az eredménye volt nulla. Az AUDITUS Zrt. a térségben jó
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helyen járó közösség, több olyan
település van, ahol 6-8 milliárd Ft
közötti fejlesztést tudott generálni az elmúlt 4 évben.
Oláh Miklós képviselı úr megkérdezte, hogy az önkormányzat mástól miért nem
kért árajánlatot.
Szólláth Tibor polgármester úr a kérdésre azt válaszolta, hogy az elıterjesztésben
megjelölt cég már bizonyított az elmúlt idıszakban a pályázatírás tekintetében,
Hajdú-Bihar megyében is jelentıs tevékenységet folytatott, aminek jelentıs
eredménye is van.
Tóth Imre képviselı úr megkérdezte, hogy hogyan tudja a város a pályázato(ko)n
elnyert támogatás(ok) önrészét finanszírozni.
Szólláth Tibor polgármester úr az alábbi témakörökkel kapcsolatosan fejtette ki a
hozzászólását:
- A képviselı-testület egy pályázati prioritást állít majd fel.
- Az önkormányzatnak legfontosabb feladata a jelenlegi intézményrendszer
korszerősítése.
- A város életében fontos szerepet játszik az idegenforgalom.
- Fontos adósság a városban történı munkalehetıségek megteremtése, ipari park
koncepció alapulvételével.
- Geotermikus főtésrendszer létrehozása a távfőtésbe bekapcsolt lakásoknál,
illetve intézményeknél.
(Az ülésre Szabóné Marth Éva képviselını megérkezett, így a képviselı-testület ezt
követıen 11 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, hogy a polgármester úr által említett elmúlt
4 év sikertelen pályázati tevékenységre vonatkozóan nem tudja elfogadni, mert a
Városi Bölcsıde felújításával kapcsolatos pályázat sikeres volt, és örül annak, hogy
ez a beruházás várhatóan a jövı évben meg fog valósulni. Továbbra is fenntartja azt
a véleményét, hogy párhuzamos kapacitást fenntartani, amelyik pályázatfigyelésrıl
és pályázatírásról szól, az kidobott pénz.
Török István képviselı úr elmondta, hogy ı nem az alapdíjat sokallta, hanem a
sikerdíjak %-át, ami a felvett 2 pályázatíró munkájával megtakarítható lehetne. A
jövıre nézve bízik abban, hogy szakemberek együttmőködésével, bevonásával a
város fejlıdése érdekében sikeres pályázatok lesznek. A város eladósodását látva a
képviselı-testületnek mindenképpen csak olyan pályázatokat kell elsıdlegesen
támogatni, amely munkahelyteremtı és értéket állít elı.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a 6 fıs pályázatírói csoport
100 %-os támogatással került létrehozásra, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat
befektet a jövıbe. Remélhetıen 2-3 éven belül ez a csoport egy ütıképes csapattá
nevelıdik, és tagjai képesek lesznek a pályázatfigyelı és pályázatíró tevékenységgel
kapcsolatos ügyeket menedzselni. Kért más cégtıl is árajánlatot, azonban azt nem
hozta be a képviselı-testület ülésére, de Oláh Miklós képviselı úr rendelkezésére
fogja bocsájtani.
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(Az ülésrıl Buczkó József képviselı úr eltávozott, így a képviselı-testület ezt
követıen 10 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Oláh Miklós képviselı úr észrevételezte, hogy ı a párhuzamosságot nem az
AUDITUS Tanácsadó Zrt. és a 6 fı pályázatíró között látja, hanem a Zrt. és Szabó
István pályázatíró között látja.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy Szabó István a „kabinet”
részeként foglalkozik szervezési feladatokkal. Ezt követıen kérte a testület
tagjainak a szavazatát az elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a pályázatfigyelésre, pályázatkészítésre vonatkozó szerzıdés
megkötésére készült elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal és
2 tartózkodással (Oláh Miklós, Török István) elfogadta és a következı határozatot
hozta:

394/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy
2011. január 1-jétıl egy éves idıtartamra szerzıdést köt az ADITUS
Tanácsadó Zrt-vel (1054 Budapest, Báthori u. 3. I. em.) az Európai Unió,
illetve a hazai minisztériumok és más szervezetek által kiírt pályázatok
tematikus figyelésére, 4 (négy), a strukturális alapokból finanszírozott
programokra vonatkozóan benyújtandó pályázat elkészítésére, valamint az
Uniós Értesítı címő szakmai kiadvány havonkénti megküldésére, továbbá
projektgenerálásra.
A képviselı-testület elfogadja az alábbiak szerinti ajánlati árat: 150 eFt +
ÁFA havidíj, valamint sikerességi jutalék nyertes pályázat esetén:
50 millió Ft elnyert támogatásig maximum 5 % + ÁFA, az elnyert
támogatás ezt meghaladó összege után 100 millió Ft-ig maximum
4 % + ÁFA, az elnyert támogatás ezt meghaladó összege felett maximum
3 % + ÁFA, amely sávosan kerül meghatározásra
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés megkötésére, valamint felkéri,
hogy gondoskodjon a havidíjnak a 2011. évi költségvetésben való
tervezésérıl.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. december 31. - a szerzıdés megkötésére
2011. január 31.
- a költségvetésben való tervezésre.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola,
Kollégium Csiha Gyızı Tagintézménye területén található iskolai büfé területének
további hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PÜB, MOISB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok elnökeit a bizottsági
állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatát 4 igen szavazattal (egyhangúlag) azzal javasolja elfogadásra a
képviselı-testületnek, hogy kiinduló licitárként a terület bérleti díja
440.000,- Ft/évben kerüljön meghatározásra.
Szabóné Marth Éva képviselını – mint a MOISB elnöke – ismertette az
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság állásfoglalását, mely szerint a
bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát 3 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek azzal, hogy kiinduló licitárként a
terület bérleti díját 444.000,- Ft/év összegben javasolja meghatározni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az elıterjesztéshez annyit szeretne
hozzátenni, hogy a büfé jelenlegi üzemeltetıje a mai napon megkereste és azt a
tájékoztatást adta, hogy a korábbi árképzés úgy alakult ki, hogy mivel nyári
idıszakban nem volt büfé üzemeltetés, ezért a 9 hónapra volt szétosztva az egész
évi bérleti díj összege. A jelen elıterjesztésben szereplı kalkuláció úgy vette
figyelembe, hogy a korábbi 9 hónapból kiindulva mind a 12 hónapra kalkulál a
büfének a bérleti díjával.
Dombi György képviselı úr megkérdezte a büfét jelenleg üzemeltetı
vállalkozótól, hogy számára elfogadható-e a bizottságok által tett javaslat.
Szabóné Kiss Judit vállalkozó elmondta, hogy az elızı évben 370.000,- Ft bérleti
díjat fizetett a szóban forgó büfé üzemeltetése kapcsán. A most javasolt 440.000,- Ft
bérleti díjat magas összegnek tartja, ami még a licitálás során emelkedhet is.
Tóth Imre képviselı úr megkérdezte, hogy az iskolai büfében történik-e energia
ital árusítás, illetve a képviselı-testület hozhat-e olyan döntést, miszerint az ilyen
termék forgalmazását megtiltja.
Szabóné Kiss Judit vállalkozó a kérdésre azt válaszolta, hogy a büfében árulnak
energia italt, viszont – a saját gyermekei példáját említve – úgy ítéli meg, hogy a
gyerekek nevelése, illetve életmódjának kialakítása elsısorban a szülık felelıssége.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy az energia italok
árusításának betiltásáról elsısorban az intézménynek kellene megnyilatkoznia, ezért
kéri az intézmény igazgatóját, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy van-e a
szóban forgó ital betiltására igénye, illetve összeegyeztethetı-e az intézmény
rendjével.
Gömöri József, a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és
Általános Iskola, Kollégium intézményvezetıje a felkérésnek eleget téve
elmondta, hogy a törvények egyértelmően nem tiltják az energia italok árusítását,
hanem csak javaslattal élnek, és megengedı módon azt kívánják, hogy lehetıleg
árusítás ne legyen. Sajnos a tapasztalatuk az, hogy az intézmény diákjai
fogyasztanak energia italokat, bár az utóbbi idıben az a meglátásuk, hogy egyre
kevesebbet fogyasztanak. Az iskolai büfében ki van plakátolva az energia italok
káros hatása.
Kovács Zsolt képviselı úr elmondta, hogy tudomása szerint a közeljövıben
törvény fog megjelenni az energia italok fogyasztásával kapcsolatosan.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az önkormányzat nem akarja
megszabni a büfében történı áruk összetételét, viszont az intézmény vezetıje a
diákoknak felvilágosító elıadások tartásával rávilágíthat az energia italok káros
hatására, illetve túlzott fogyasztásának következményeire.
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát az elıterjesztés határozati
javaslatának – kiegészítve azzal, hogy a terület bérbeadásának kiinduló licitára
444.000,- Ft/év összegben kerüljön meghatározásra – elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı
és Általános Iskola, Kollégium Csiha Gyızı Tagintézménye területén található
iskolai büfé területének további hasznosítására vonatkozó elıterjesztés határozati
javaslatát – kiegészítve azzal, hogy a terület bérleti díjának kiinduló licitára
444.000,- Ft/év összegben kerüljön meghatározásra – 9 igen szavazattal és
1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

395/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 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. § (3) és
(4) bekezdései alapján a Csiha Gyızı Tagintézmény területén található büfé területét,
amely összesen 47,5 m2 és a büfé körüli 1 m széles járdát, amely összesen 15,5 m2,
összességében 63 m2 nagyságú területet versenytárgyalás keretében történı bérbeadás
útján kívánja hasznosítani az alábbi feltételekkel:
- a bérlı saját költségén büfé épületet létesít a kijelölt helyen,
- az épület villamosításáról, valamint közmővesítésérıl a bérlı gondoskodik a saját
költségén,
- a felek a bérleti szerzıdést 2011. január 17. és 2016. január 16. közötti, 5 éves
határozott idıtartamra kötik,
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- a kiinduló licitárként a terület bérleti díja 444.000,- Ft/év,
- a versenytárgyalást követıen kialakult, a bérleti szerzıdésben rögzített bérleti díjat
évente az infláció mértékével növelni kell.
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 Kırösi Csoma Sándor
Gimnázium,
Szakközép-,
Szakképzı
és
Általános
Iskola,
Kollégium
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) igazgatóját értesítse, illetıleg a határozatból
adódó egyéb szükséges feladatok ellátásáról gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. december 01. – értesítésre
2010. december 09. – a pályázat kiírására
2011. január 16.
– a szerzıdés megkötésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény (4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 15. szám) főtési rendszerének felújítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a mai napon kapta kézhez az
árajánlatot, miszerint a szóban forgó főtési rendszer felújítását 96.500,- Ft-ért el
lehet végeztetni. Tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést 2 bizottság (PÜB,
VFB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok elnökeit a bizottsági állásfoglalások
ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatának B.) változatát 5 igen szavazattal (egyhangúlag) azzal
javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek, hogy a felújításhoz szükséges
pénzösszeg a beérkezı ajánlatok függvényében kerüljön meghatározásra.
Dombi György képviselı úr – mint a VFB elnökhelyettese – ismertette az
Egészségügyi és Szociális Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság 3 igen
szavazattal (egyhangúlag) nem foglalt állást az elıterjesztéssel kapcsolatban,
tekintettel arra, hogy a bizottsági ülés idıpontjáig az ajánlattételre felkért
vállalkozók árajánlatai még nem érkeztek be teljes körően.
Rigó Tamásné intézményvezetı észrevételezte, hogy a tavalyi évben ugyanilyen
probléma volt az intézmény főtésrendszerében, ami kb. 100.000,- Ft összegért
felújításra került.
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Szólláth Tibor polgármester úr azt javasolta, hogy a képviselı-testület az
elıterjesztés határozati javaslatának B.) változatát fogadja el és az intézmény
főtésrendszerének felújítására 100.000,- Ft keretösszeget határozzon meg. Kérte a
testület szavazatát az általa elmondott javaslatról.
A képviselı-testület a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény
főtési rendszerének felújítására vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatának B.)
változatát – kiegészítve azzal, hogy a felújítás költségére 100.000,- Ft keretösszeg
kerüljön meghatározásra – 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és a
következı határozatot hozta:

396/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény főtési rendszerét
felújíttatja.
A képviselı-testület a felújításhoz szükséges 100.000,- Ft keretösszeget az
önkormányzat 2010. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. november 30.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Óvoda kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PÜB, MOISB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok elnökeit a bizottsági
állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatát 5 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
Szabóné Marth Éva képviselını – mint a MOISB elnöke – ismertette a
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság állásfoglalását, mely szerint a
bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát 4 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.

1095

Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Szólláth Tibor polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Óvoda kérelmére készült elıterjesztés határozati
javaslatát 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta és a
következı határozatot hozta:

397/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 1.556 eFt
póttámogatást biztosít a 2010. évi költségvetés tartaléka terhére a
Hajdúnánási Óvodának, melyet az intézmény 83 dolgozója számára
15.000 Ft/fı összegő melegétkezési utalvány megvásárlására és az azt
terhelı, a munkáltató által fizetendı, személyi jövedelemadóra fordíthat.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. november 30.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Józsiné Gimesi Andrea és Pók Marianna Tünde gyógytornászok egészségügyi
vállalkozási szerzıdéseinek módosításával kapcsolatos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PÜB, ESzB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok elnökeit a bizottsági
állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Kovács Zsolt képviselı úr – mint az ESzB elnöke – ismertette az Egészségügyi és
Szociális Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatának A.) változatát 6 igen szavazattal (egyhangúlag) javasolja
elfogadásra a képviselı-testületnek az alábbiak szerint:
„A megbízó a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézetet kötelezi arra,
hogy 2011. januártól június 30-ig az OEP által havonként leutalt, részfeladatra jutó
összeg 90 %-át, 2011. július 01-tıl december 31-ig pedig 95 %-át utalja a
vállalkozás számlájára.”
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Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslata A.) változatának 1.) és 2.) pontjait 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek,
hogy az OEP által leutalt, részfeladatra jutó összeg 2011. január 1-tıl 95 %-át, míg
2011. július 1-tıl 100 %-át a vállalkozás számlájára utalja a Rendelıintézet.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérte, hogy amennyiben lehetséges, úgy
a képviselı-testület tagjai az Egészségügyi és Szociális Bizottsági ülésen kialakult
kompromisszumos javaslatot fogadják el, mert az célszerőbb és biztonságosabb is.
Szólláth Tibor polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát
az elıterjesztés határozati javaslata A.) változatának 1.) és 2.) pontjainak
– figyelembe véve az ESzB javaslatát is – elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Józsiné Gimesi Andrea és Pók Marianna Tünde
gyógytornászok egészségügyi vállalkozási szerzıdéseinek módosításával
kapcsolatos kérelméhez készült elıterjesztés határozati javaslata A.) változatának
- 1.) pontját – módosítva az ESzB azon javaslatával, miszerint a megbízó a Városi
Szakorvosi Rendelıintézet és ápolási Intézetet kötelezi arra, hogy 2011.
januártól június 30-ig az OEP által havonként leutalt, részfeladatra jutó összeg
90 %-át, 2011. július 01-tıl december 31-ig pedig 95 %-át utalja a vállalkozás
számlájára – 9 igen szavazattal és 1 fı nem vett részt a szavazásban (dr. Juhász
Endre) elfogadta (határozat a napirend végén),
- 2.) pontját – módosítva az ESzB azon javaslatával, miszerint a megbízó a Városi
Szakorvosi Rendelıintézet és ápolási Intézetet kötelezi arra, hogy 2011.
januártól június 30-ig az OEP által havonként leutalt, részfeladatra jutó összeg
90 %-át, 2011. július 01-tıl december 31-ig pedig 95 %-át utalja a vállalkozás
számlájára – 8 igen szavazattal és 2 képviselı nem vett részt a szavazásban
(Török István, Szabóné Marth Éva) elfogadta (határozat a napirend végén).
A lefolytatott szavazások eredményeire figyelemmel a képviselı-testület az alábbi
határozatokat hozta:

398/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelemmel
Józsiné Gimesi Andrea egészségügyi vállalkozó, valamint a FIZIO-M
egészségügyi vállalkozás (Cg: 09-09-008494/7, képviselı: Pók Marianna
Tünde) együttes kérelmére - módosítja e tárgykörben hozott 397/2008.
(XI. 20.) számú képviselı-testületi Határozatát és támogatja a kérelmet az
alábbiak szerint:
Józsiné
Gimesi
Andrea
egyéni
vállalkozó,
gyógytornásszal
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.) kötött 1790/2003. számú vállalkozási
szerzıdésének 4. pontja helyébe 2011. január 1-tıl az alábbi szövegrész
lép:
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„A megbízó a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézetet
kötelezi arra, hogy 2011. január 1-tıl június 30-ig az OEP által
havonként leutalt, részfeladatra jutó összeg 90 %-át, 2011. július 01tıl december 31-ig 95 %-át, 2012. január 1-tıl pedig
100 %-át utalja a vállalkozás számlájára a leutalást követı 3 napon
belül.
A vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerzıdésben
részletezett részfeladatok ellátását – az elıbbiekben meghatározott
összegbıl – biztosítja.”
Felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzıdés fentiek szerinti
módosításáról gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. december 1.

399/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelemmel
Józsiné Gimesi Andrea egészségügyi vállalkozó, valamint a FIZIO-M
egészségügyi vállalkozás (Cg: 09-09-008494/7, képviselı: Pók Marianna
Tünde) együttes kérelmére - módosítja e tárgykörben hozott 397/2008.
(XI. 20.) számú képviselı-testületi Határozatát és támogatja a kérelmet az
alábbiak szerint:
FIZIO-M egészségügyi vállalkozással (Cg: 09-09-008494/7, képviselı:
Pók Marianna Tünde) kötött 1789/2003. számú vállalkozási szerzıdésének
4. pontja helyébe 2011. január 1-tıl az alábbi szövegrész lép:
„A megbízó a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézetet
kötelezi arra, hogy 2011. január 1-tıl június 30-ig az OEP által
havonként leutalt, részfeladatra jutó összeg 90 %-át, 2011. július
01-tıl december 31-ig 95 %-át, 2012. január 1-tıl pedig 100 %-át
utalja a vállalkozás számlájára a leutalást követı 3 napon belül.
A vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerzıdésben
részletezett részfeladatok ellátását – az elıbbiekben meghatározott
összegbıl – biztosítja.”
Felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzıdés fentiek szerinti
módosításáról gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. december 1.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Rádió Bravó Kft. (4026 Debrecen, Darabos u. 35.) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
2 bizottság (PÜB, VFB) megtárgyalta. Kérte a bizottságok elnökeit a bizottsági
állásfoglalások ismertetésére.
(A bizottsági vélemények a jegyzıkönyv mellékleteként kerülnek csatolásra.)
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatát 5 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
Dombi György képviselı úr – mint a VFB elnökhelyettese – ismertette a
Városfejlesztési Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatát 4 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadásra javasolja a
képviselı-testületnek.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Szólláth Tibor polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának – módosítva azzal, hogy az elıterjesztés
2. oldalán szereplı 2. táblázat, ami az elızı évi költségeket tartalmazza, kerüljön
elfogadásra – elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Rádió Bravó Kft. kérelméhez készült elıterjesztés határozati
javaslatát – módosítva azzal, hogy a költségek vonatkozásában az idei áron
kerülnének megállapításra a jövı évre vonatkozó összegek – 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

400/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Rádió Bravó Kft.
(4026 Debrecen, Darabos u. 35.) 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 a 12. §
(4) bekezdése alapján - úgy határoz, hogy a Hajdúnánás, Bocskai u.
12-14. szám alatti, önkormányzati tulajdonú épületben lévı, III. emelet,
313-314. irodahelyiségekre - melyek együttes alapterülete 21,1 m2 - vonatkozó bérleti
szerzıdést 2011. január 01-tıl 2011. december 31-ig, 1 éves határozott idıtartamra
meghosszabbítja a Rádió Bravó Kft-vel (4026 Debrecen, Darabos u. 35.). A bérleti
díjat az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozattal egyezıen
1.200,- Ft/m2/hó + ÁFA összegben határozza meg, az alábbi költségek alkalmazása
mellett:
Villamos energia költség:
Főtési költség (október 15. - április
15.)

4533 Ft/hó + ÁFA
60,8 Ft/lgm3/hó + ÁFA
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Vízfogyasztás díja (1 fı):
Csatorna díja (1 fı):
Egyéb közös költségek, iroda
takarítás:
Irodai hulladék elszállítása:
Telefon:

318 Ft/fı/hó + ÁFA
318 Ft/fı/hó + ÁFA
6081 Ft/hó + ÁFA

16,6 Ft/m2/hó + ÁFA
Mindenkori
számla
alapján
A bérleti díj vonatkozásában a képviselı-testület a változtatás jogát fenntartja.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezı Rádió Bravó Kft. (4026 Debrecen, Darabos
u. 35.) ügyvezetı igazgatója, Dr. Szombati Béla értesítésérıl gondoskodjon, valamint
felhatalmazza a bérleti szerzıdés megkötésére.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2010. november 30.
- értesítésre
2010. december 31.
- a bérleti szerzıdés megkötésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Dankó István (4244 Újfehértó, Egészségház u. 54.) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
1 bizottság (PÜB) megtárgyalta. Kérte a bizottság elnökét a bizottsági állásfoglalás
ismertetésére.
(A bizottsági vélemény a jegyzıkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatának
- A.) változatát 1 igen és 3 nem szavazattal nem javasolja elfogadásra,
- B.) változatát 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja
a képviselı-testületnek.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Szólláth Tibor polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslata B.) változatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Dankó István kérelméhez készült elıterjesztés határozati
javaslatának B.) változatát 8 igen, 1 nem szavazattal (dr. Juhász Endre) és
1 tartózkodással (Dombi György) elfogadta és a következı határozatot hozta:
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401/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Dankó István
(4244 Újfehértó, Egészségház u. 54.) kérelméhez készült elıterjesztést
megismerve úgy határoz, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
tulajdonát képezı, HARKOV típusú, YFZ-401 forgalmi rendszámú,
463726 alvázszámú, 077042A törzsszámú, T-16 eszközhordozó traktort
nem kívánja értékesíteni.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról Dankó Istvánt
(4244 Újfehértó, Egészségház u. 54.) értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. december 09.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Kelemen János (4085 Hajdúnánás-Tedej, Ságvári E. u. 8/b.) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az elıterjesztést
1 bizottság (PÜB) megtárgyalta. Kérte a bizottság elnökét a bizottsági állásfoglalás
ismertetésére.
(A bizottsági vélemény a jegyzıkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)
Dr. Kis Ágnes képviselını – mint a PÜB elnöke – ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság állásfoglalását, mely szerint a bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatát 5 igen szavazattal (egyhangúlag) azzal javasolja elfogadásra a
képviselı-testületnek, hogy a kiinduló licitár bérleti díja 4.000,- Ft + ÁFA/hó
összegben kerüljön meghatározásra.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Szólláth Tibor polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának – a PÜB javaslatát is figyelembe véve –
elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Kelemen János kérelméhez készült elıterjesztés határozati
javaslatát – a PÜB azon javaslatát is figyelembe véve, miszerint a bérleti díj
kiinduló licitára 4.000,- Ft + ÁFA/hó összegben kerüljön meghatározásra – 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és a következı határozatot hozta:
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402/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Kelemen János (4085 HajdúnánásTedej, Ságvári E. u. 8/b.) kérelméhez készült elıterjesztést megismerve - az önkormányzati
tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott,
többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 41. §
(1)-(3) bekezdései alapján - úgy határoz, hogy a Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám alatti,
önkormányzati tulajdonú ingatlanon található, 13 m2 hasznos alapterülető garázst pályázati
eljárás keretében történı bérbeadás útján kívánja hasznosítani az alábbi feltételekkel:
- a felek a bérleti szerzıdést 2011. január 01. és 2015. december 31. közötti, 5 éves
határozott idıtartamra kötik,
- a kiinduló licitár bérleti díja 4.000,- Ft + ÁFA/hó,
- a pályázók elfogadják az épületet a megtekintett állapotban,
- a pályázók vállalják az épület rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotának
kialakítását, az alábbiakban megjelölt munkálatok elvégzésével:
Kımővesmunkák: falak vakolatainak pótlása, javítása
Festés, mázolás: falak festése
Lakatosmunkák: garázsajtó mindkét szárnyán lévı alsó pánt hegesztése, valamint
a garázsajtó zárhatóvá tétele (pl. lakattal)
- a fent megjelölt munkálatok összköltségét a képviselı-testület 40.000,- Ft-ban ismeri el,
amely a bérleti díjba beszámításra kerül,
- a pályázók közül az nyeri el a bérleti jogot, aki a pályázati eljáráson magasabb bérleti díjat
ajánl.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban és 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 Kelemen Jánost (4085 HajdúnánásTedej, Ságvári E. u. 8/b.) értesítse, valamint felhatalmazza a bérleti szerzıdés megkötésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. december 09.
– értesítésre
2010. december 17.
– a pályázat kiírására
2011. január 03.
– a bérleti szerzıdés megkötésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
(Ezt követıen a ma felvett napirendi pontok megtárgyalására került sor.)
HARMINCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Juhász
és Neje Kft. (4080 Hajdúnánás, Hadnagy u. 4.) és a KREDENC 96 Bt.
(4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt. 67.) vezetıinek kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az elıterjesztésben foglaltakat.
Dombi György képviselı úr megkérdezte, hogy mi a helyzet a harmadik
vállalkozóval.
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Szólláth Tibor polgármester úr a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a harmadik
vállalkozó nem kért fizetési halasztást, mert vállalta, hogy november 30-ig kifizeti a
tartozását.
Török István képviselı úr azt javasolta, hogy a képviselı-testület járuljon hozzá a
fizetési halasztáshoz, azonban a kamat megfizetésétıl ne tekintsen el.
Szólláth Tibor polgármester úr ezt követıen elıször a módosító javaslatot tette
fel szavazásra, majd az eredeti határozati javaslat elfogadásáról kérte a testület
tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület a Juhász és Neje Kft. és a KREDENC 96 Bt.
vezetıinek kérelméhez készült elıterjesztéssel kapcsolatosan azt a javaslatot,
miszerint a 2 kérelmezı esetében 2010. november 30. és 2011. március 31. közötti
idıszakra a jegybanki alapkamat felszámolásával legyen lehetıség a
megállapodásban rögzített pénzösszeg másik felének megfizetésére, 8 igen, 1 nem
szavazattal (dr. Juhász Endre) és 1 tartózkodással (Dombi György) elfogadta
(határozat a napirend végén).
A képviselı-testület a Juhász és Neje Kft. és a KREDENC 96 Bt.
vezetıinek kérelméhez készült elıterjesztés határozati javaslatát – módosítva az
elıbbiekben elfogadott javaslattal – 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Török
István) elfogadta és az alábbi határozatokat hozta:

403/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - a Juhász és Neje
Kft. (4080 Hajdúnánás, Hadnagy u. 4.) ügyvezetıjének kérelmét
megismerve – hozzájárul a 147/2010. (IV. 30.), az azt módosító 191/2010.
(V. 20.) és 192/2010. (V. 20.), valamint az elıbbieket módosító 236/2010.
(VI. 24.) számú Képviselı-testületi Határozatok alapján 2010. június
30-án megkötött, visszavásárlási jog lemondásáról szóló megállapodásban
rögzített 1.699.000,- Ft ellenérték felének, azaz 849.500,- Ft-nak
2010. november 30-ig történı megfizetéséhez, valamint a másik felének,
azaz 849.500,- Ft fizetési határidejének 2011. március 31-ig történı
meghosszabbításához, amely idıtartamra a jegybanki alapkamat
felszámolásra kerül.
Felkéri a polgármestert, hogy a Juhász és Neje Kft. (4080 Hajdúnánás,
Hadnagy u. 4. szám) ügyvezetıjének a határozatban foglaltakról való
értesítésérıl gondoskodjon, illetıleg felhatalmazza a szerzıdés
megkötésére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. november 30.
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404/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - a KREDENC 96
Bt. (4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt. 67.) üzletvezetıjének kérelmét
megismerve, hozzájárul a 145/2010. (IV. 30.), az azt módosító 191/2010.
(V. 20.) és 192/2010. (V. 20.) számú Képviselı-testületi Határozatok
alapján 2010. május 31-én megkötött, visszavásárlási jog lemondásáról
szóló megállapodásban rögzített 1.699.000,- Ft ellenérték felének, azaz
849.500,- Ft-nak 2010. november 30-ig történı megfizetéséhez, valamint a
másik felének, azaz 849.500,- Ft fizetési határidejének 2011. március 31-ig
történı meghosszabbításához, amely idıtartamra a jegybanki alapkamat
felszámolásra kerül.
Felkéri a polgármestert, hogy a KREDENC 96 Bt. (4080 Hajdúnánás,
Széchenyi krt. 67.) üzletvezetıjének a határozatban foglaltakról való
értesítésérıl gondoskodjon, illetıleg felhatalmazza a szerzıdés
megkötésére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. november 30.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Város Napi rendezvényekre biztosított forráson felül többlettámogatás
biztosításának kérése
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az elıterjesztés kapcsán a Város
Napi rendezvények lebonyolításával kapcsolatosan – a költségvetésbe betervezett
pénzösszegen felül – plusz 500.000,- Ft keretösszeg biztosítására tesz javaslatot.
Szabóné Marth Éva képviselını tájékoztatásul elmondta, hogy a Város Napi
program keretében kerül megrendezésre a „Rég láttalak” városépítı találkozó is,
amire kb. 200 Hajdúnánásról elszármazott vendéget várnak.
(Az ülésrıl Tóth Imre képviselı úr kiment, így a képviselı-testület ezt követıen
9 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy az önkormányzat
Város Napi programja 2010. december 3-ától – 2010. december 12-ig tart,
amelynek során színházi bemutató, mikulásnapi ajándékmősor, helytörténeti
vetélkedı, a „Tanyázó” és a Nánási Kalendárium bemutatása, diafilmvetítés,
mesedélelıtt, fotópályázat megnyitója, díjátadója, Ki Mit Tud Gálamősor, énekkari
bemutatkozások, a Hazaváró Ünnep, istentiszteletek megtartására kerül sor, végül
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az ünnepi megemlékezés keretében a
képviselı-testület ünnepi ülésével
zárul, ahol az ünnepi köszöntı, a kitüntetı díjak átadása, majd a „A barátság
hangjai” – a Visegrádi Alap támogatásával készült CD bemutatója lesz hallható,
amely Hajdúnánás és a testvérvárosok mővészeinek közremőködésével készült.
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát az elıterjesztéssel kapcsolatosan
kiosztott határozati javaslat elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Város Napi rendezvényekre biztosított forráson felül
többlettámogatás biztosításának kérése tárgyában készült határozati javaslatot
9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

405/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló, többször
módosított 2/2010. (II. 15.) Önkormányzat Rendeletében a Város Napi
rendezvényekre biztosított forráson felül - a Város Napi rendezvények
2010. évi lebonyolításához többlettámogatásként 500.000,- Ft
keretösszeget biztosít az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. december 12.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMINCKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában integrált
ügyfélszolgálati rendszer kialakítására vonatkozó szakértıi anyag elkészítésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr rövid tájékoztatást adott az elıterjesztésben
foglaltakról, majd megkérdezte a napirend tárgyalásához megérkezett dr. Vincze
Ferenc urat, hogy kíván-e valamit elmondani az elıterjesztéssel kapcsolatosan.
Dr. Vincze Ferenc, a Jegyzık Országos Szövetsége Informatikai Bizottságának
elnöke, a Városi Jegyzık Egyesületének Informatikai Kollégiumának vezetıje
(a továbbiakban: jegyzı úr) elmondta, hogy Hajdúszoboszló jegyzıjeként ık is
régóta tervezik, és több elıkészítı munka készült már egy olyan ügyfélszolgálat
kialakítására, ami a képviselı-testület tagjai részére elıterjesztés formájában
rendelkezésre áll. Nagyon örülne annak, hogyha a szóban forgó ügyfélszolgálat
bevezetésének úttörıje Hajdúnánás lenne, ezért a kollégáival minden szakmai
tudásukat, tapasztalatukat, segítségüket ezennel felajánlja.
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(Az ülésre Tóth Imre képviselı úr visszaérkezett, így a képviselı-testület ezt
követıen 10 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Török István képviselı úr elmondta, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és
Ipar Kamara vidéki alelnökeként és a Kamara hajdúnánási elnökeként szeretne
hozzájárulni ahhoz,
hogy a vállalkozók gondjainak,
problémáinak
megismertetésével olyan ügyfélszolgálatok alakuljanak ki, amelyek a bürokráciát
csökkentve rugalmas, hatékony ügyintézéssel lehessen a különbözı ügyeket intézni.
A szakmai anyag elkészítése határidejének 2011. január 15-ben történı
meghatározását nagyon rövid idınek tartja.
Dr. Vincze Ferenc jegyzı úr elmondta, hogy van múlt Magyarországon az ilyen
jellegő ügyfélszolgálatok létrehozásának elıkészítésére, illetve több alapozó
munkában ı és munkatársai is részt vettek. Hangsúlyozta, hogy ez egy tanulmány,
aminek elkészítése után a munka nem ér véget, hogy Hajdúnánáson létrejöjjön az
úgynevezett „egyablakos” ügyfélszolgálat, hanem ez az alapját adja meg annak,
hogy megszervezhetı, illetve kialakítható legyen. İk készek a további
munkálatokban is közremőködni és a szükséges segítséget megadni. Megköszönte
Török István képviselı úrnak a segítség-felajánlását.
Oláh Miklós képviselı úr megkérdezte, hogy van-e arra mód és lehetıség, hogy a
vállalkozási szerzıdés 5. pontjában számított fizetési határidın lehessen módosítani
úgy, hogy a „…8 napon belül…” kitétel helyett „…15 napon belül…” szövegrész
kerülne rögzítésre.
Dr. Vincze Ferenc jegyzı úr ismételten hangsúlyozta, hogy a tanulmány
elkészítésével a munkálatok nem fejezıdnek be, további szakmai anyagokat kell
még készíteni ahhoz, hogy Hajdúnánáson az integrált ügyfélszolgálati rendszer
kialakításra kerüljön. Szeretné kérni, hogy a képviselı-testület a szerzıdésben
megjelölt határidıket fogadja el.
Szólláth Tibor polgármester úr azt javasolta, hogy a képviselı-testület ne
módosítsa a fizetési határidıt, maradjon a „…8 napon belül…” szövegrész.
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát az elıterjesztés határozati
javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
integrált ügyfélszolgálati rendszer kialakítására vonatkozó szakértıi anyag
elkészítésére vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal és
3 tartózkodással (dr. Kis Ágnes, Oláh Miklós, Tóth Imre) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

406/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete integrált
ügyfélszolgálati rendszer kialakítására vonatkozó szakértıi anyag
elkészítését határozza el Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának vonatkozásában.
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a szakértıi anyag
elkészítésével a Városi Jegyzık Egyesületét (Elnök: Dr. Gadóczi Bertalan,
Szerencs, Rákóczi utca 89. sz.) bízza meg mindösszesen
4.400.000,- Ft+ÁFA vállalkozási díj ellenében. A képviselı-testület a
megismert vállalkozási szerzıdést jóváhagyja.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozási díjat az
önkormányzat 2011. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a Városi Jegyzık Egyesületének elnökét a
képviselı-testület döntésérıl értesítse, egyben felhatalmazza a
polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. december 15. - a szerzıdés megkötésre
2011. február 15.
- a költségvetésben történı tervezésre
2011. február 28.
- elıterjesztés készítésére
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

Szólláth Tibor polgármester úr bejelentette, hogy a képviselı-testület tagjai
részérıl interpelláció beadására nem került sor. Ezt követıen kérdések, kérések,
felvetések elmondására adott lehetıséget a képviselı-testület tagjai részére.
Dombi György képviselı úr elmondta, hogy a korábban tárgyalt napirend során
elfelejtette mondani, hogy a Hajdúnánási Közbiztonsági Alapítvány 50.000,- Ft-tal
támogatta a kiadvány megjelentetését, illetve 320.000,- Ft-tal a mezei ırszolgálatot,
amit ezúton is megköszönt. Felvetette, hogy a Magyar utcai lakosok megkeresték és
kérték, hogy az ivóvízminıség-javító program során megrongálódott kapubejárók
helyreállítása érdekében jelezze az illetékesek felé.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy szeretne segítséget kérni,
tudniillik a hálózatrekonstrukció során a Polgári-Tiszavasvári-Sarló utcák területén
jelentıs munkálatok zajlanak, a kialakított mély árkok balesetveszélyesek. A mai
napon a helyszínt megnézte és azt tapasztalta, hogy a munkálatok kivitelezıje nem
tesz meg mindent azért, hogy kellı módon jelezze a balesetveszélyt, illetve az
iskola kezdés és zárás idején is teljes intenzitással rakodó- és markológépek
dolgoztak közvetlenül az iskola elıtt. Kérte a beruházót, illetve azt, akinek ebben
szava van, hogy a kivitelezı figyelmét hívja fel a balesetek elkerülésének
fontosságára, illetve az iskola környékén legalább az iskola kezdés és zárás idején a
fokozottabb odafigyelésre.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ıt is többen megkeresték az
ivóvízminıség-javító program keretében megvalósuló beruházással kapcsolatban.
Az önkormányzat tevılegesen nincsen semmilyen formában kapcsolatban a
kivitelezést végzıkkel, hiszen ez a beruházás egy társulás keretében folyik, ı van
kapcsolatban a kivitelezıkkel. Kérte a társulás elnökét, hogy tegyen meg mindent
annak érdekében, hogy a városban az ivóvízminıség-javító program keretében
megvalósult beruházás egy sikertörténet legyen.
Oláh Miklós képviselı úr – mint az önkormányzati társulás elnöke – elmondta,
hogy a tegnapi napon volt a társulás ülése, ahol felvetıdtek a most elhangzott
problémák, és ezen problémák megoldására külön utasítást adott a kivitelezést
végzı cégnek. A Magyar utcai lakosok által jelzett kapubejárók problémája
megoldásra fog kerülni, a beruházás elıtt elkészített videó felvételen látható eredeti
állapot visszaállításával.
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy a
mai napon a Dorogi úton fakivágásokra került sor, amellyel kapcsolatban több
lakossági panasz érkezett hozzá telefonon. Arra kérte a kollégáját, hogy ha a
jövıben ilyen munkálatokra fog sor kerülni, akkor elıtte az érintettek tájékoztatása
történjen meg.
Végül ismertette a város lakóival a Város Napi programsorozatot. Az önkormányzat
nevében minden városlakót szeretettel hív és vár a rendezvényekre.

A képviselı-testület ezt követıen - 19,00 órától - a 33.)és 34.) napirendi pontok
elıterjesztéseit zárt ülésen tárgyalta meg. Az elıterjesztéssel kapcsolatosan
elhangzott bizottsági javaslatot, valamint az ülésen elhangzott javaslatokat és a
hozott képviselı-testületi határozatot a zárt ülésrıl készült külön jegyzıkönyv
tartalmazza!

A képviselı-testület zárt ülésére a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján
került sor.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

