Száma: 1553-1/2011.

„TERKA”

JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január
27-én – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl
Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
közoktatási
intézményrendszerére vonatkozó költséghatékonysági szakértıi vizsgálat
eredményének megtárgyalására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
(7/2011.-22/2011. számú Képviselı-testületi Határozatok)

3.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
ügyvezetı igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
(23/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat)

4.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
(24/2011. (I. 27.), 25/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

5.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Újság fıszerkesztıi állására benyújtott pályázatok
elbírálására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
(26/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat)

6.)

Elıterjesztés a Bőnmegelızési Tanács összetételének módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
(27/2011. (I. 27.), 28/2011. (I. 27.), 29/2011.(I. 27.) számú Képviselı-testületi
Határozatok)

7.)

Elıterjesztés a „Hajdúnánás intelligens iskoláiért” tárgyú (projekt azonosító:
TIOP 1.1.1-07/1-2008 0831) közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
(30/2011. (I. 27.), 31/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozatok)
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8.)

Elıterjesztés az Észak-hajdúsági Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa tagjának megválasztására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
(32/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat)

9.)

Elıterjesztés a pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó kistérségi
támogatások igénybevételére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
(33/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat)

10.) Elıterjesztés
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
közoktatási
intézményrendszerének átszervezéséhez kapcsolódó tevékenységekre beérkezett
szolgáltatási árajánlatokra
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
(34/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat)
11.) Tájékoztató a Hajdúnánási Óvoda 7. sz. Óvoda tagintézményénél jelentkezett
főtési rendszer meghibásodásáról és azzal kapcsolatban tett intézkedésekrıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
(35/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat)
12.) Elıterjesztés a 406/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján
elkészített, az „Az egyablakos ügyfélszolgálati rendszer kialakításának lehetısége
Hajdúnánáson” címő tanulmány jóváhagyására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
(36/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat)
13.) Elıterjesztés az Európai Bizottság Európa a polgárokért program keretében
testvérvárosi találkozók és tematikus hálózatok, illetve CIVILCOM Egyesület
által kiírt szervezetek/intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúrafejlesztése címő pályázat benyújtására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
(37/2011. (I. 27.), 38/2011. (I. 27.), 39/2011.(I. 27.) számú Képviselı-testületi
Határozatok)
14.) Elıterjesztés önkormányzati tulajdonban lévı mezıgazdasági földterületek
hasznosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
(40/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat)
15.) Elıterjesztés önkormányzati tulajdonban lévı nem lakás céljára szolgáló
helyiségek további hasznosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
(41/2011. (I. 27.), 42/2011. (I. 27.), 43/2011.(I. 27.) számú Képviselı-testületi
Határozatok)
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-316.) Elıterjesztés a Hajdúnánás, Móricz Zsigmond u. 4. szám alatti ingatlanon
található két épület elbontására vonatkozó árajánlatok elbírálásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
(44/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat)
17.) Elıterjesztés a Hajdúnánás, Marx Károly u. 12. szám alatti lakóépület bontására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
(45/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat)
18.) Elıterjesztés a Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám alatti bérlakásokhoz tartozó
26 db külsı fáskamra és 1 db külsı tároló bontására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
(46/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat)
A képviselı-testület a 19.), 20.), 21.), 22.) napirendi pontokat zárt ülés
keretében tárgyalta, amelyrıl külön jegyzıkönyv készült.
19.) Elıterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások
szociális jelleggel történı bérbeadására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
20.) Elıterjesztés minıségi cserére meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás
bérlıkiválasztására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
21.) Elıterjesztés határozott idıtartamra, szociális jelleggel
önkormányzati lakás bérleti szerzıdésének meghosszabbítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

bérbe

adott

22.) Elıterjesztés lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elutasítása ügyében
érkezett fellebbezésekrıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
23.) Különfélék
24.) Interpellációk
(47/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat)

6

JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január
27-én - csütörtökön - du. 15.00 órakor megtartott ülésérıl.
A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme
Jelen vannak képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor polgármester,
Dr. Juhász Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Ötvös Attila, Szabóné Marth Éva,
Buczkó József, Dombi György, Oláh Miklós, Tóth Imre, képviselık
A képviselı-testület ülésérıl távol maradt: Török István képviselı
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre aljegyzı, Kiss
György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Kissné Barta Piroska Városfejlesztési és
Gazdálkodási Iroda irodavezetıje, Benkıné Takács Mária a Szociális Iroda
irodavezetıje, Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı,
Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı, Nagyné Bózsár Katalin
egészségügyi és szociális intézményi és személyzeti ügyintézı, Dr. Nagy Attila
revizor, Dr. Borbély Beatrix önkormányzati és szervezési ügyintézı, Füz Péterné
vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı, Jóna Imréné jegyzıkönyvvezetı, Szakál
Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
2.) napirendi pont
tárgyalásánál:

3.) napirendi pont
tárgyalásánál:
9.) napirendi pont
tárgyalásánál:

Bényei Sándor és Molnárné Bihari Julianna közoktatási
szakértık, Berkes Anikó, a GEI intézményvezetıje, Szabó
Albert, a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója, Bottyán Katalin, a Pedagógiai
Szakszolgálat munkatársa, Gömöri József, a Kırösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános
Iskola, Kollégium igazgatója, Pappné Fülöp Ildikó, a Kırösi
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és
Általános Iskola, Kollégium Csiha Gyızı Tagintézmény
vezetıje, Nagyné Juhász Krisztina, a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıje, Józsi-Tóth
Sándorné, a Barcsa János Általános Iskola igazgatója, Dancs
Ferenc, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója, Tóth
Imre, a Bocskai István Általános Iskola igazgatója, Kovácsné
Bata Éva, a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıje, Rigó
Tamásné, a Móricz Pál Városi Könyvtár intézményvezetıje
Boda Lászlóné, Csiszár Csabáné, Herter Gyula és Oláh Erika
pályázók
Fekete Erika kistérségi menedzser
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A testületi ülésen részt vett még Dr. Diószegi Sándor rendır ezredes, nyugalmazott
kapitányságvezetı, Dr. Hraskó János rendır alezredes, Ruszin Tiborné 4080
Hajdúnánás, Óvoda u. 22. szám alatti lakos, a Helyi Televízió három munkatársa.
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 9 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a Polgármesteri jelentés elıtt adja meg a szót a testület Dr. Diószegi
Sándor nyugdíjba vonuló kapitánynak és Dr. Hraskó János megbízott kapitánynak,
akik megtisztelték jelenlétükkel a testület ülését.
Javasolta, hogy az eredeti 11.) napirendi pont után tárgyalja meg a képviselı-testület a
következı napirendi pontokat:
-

Elıterjesztés a 406/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján
elkészített, az „Az egyablakos ügyfélszolgálati rendszer kialakításának lehetısége
Hajdúnánáson” címő tanulmány jóváhagyására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

-

Elıterjesztés az Európai Bizottság Európa a polgárokért program keretében
testvérvárosi találkozók és tematikus hálózatok, illetve CIVILCOM Egyesület által
kiírt szervezetek/intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra-fejlesztése
címő pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Javasolta továbbá, hogy a 15.) napirendi pont után tárgyalja meg a testület az:
-

Elıterjesztés a Hajdúnánás, Móricz Zsigmond u. 4. szám alatti ingatlanon található
két épület elbontására vonatkozó árajánlatok elbírálásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

napirendi pontot, illetve a 17.) napirendi pont után az:
-

Elıterjesztés a Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám alatti bérlakásokhoz tartozó 26 db
külsı fáskamra és 1 db külsı tároló bontására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

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

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
közoktatási
intézményrendszerére vonatkozó költséghatékonysági szakértıi vizsgálat
eredményének megtárgyalására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
ügyvezetı igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

5.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Újság fıszerkesztıi állására benyújtott pályázatok
elbírálására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

6.)

Elıterjesztés a Bőnmegelızési Tanács összetételének módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

7.)

Elıterjesztés a „Hajdúnánás intelligens iskoláiért” tárgyú (projekt azonosító:
TIOP 1.1.1-07/1-2008 0831) közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

8.)

Elıterjesztés az Észak-hajdúsági Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa tagjának megválasztására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

9.)

Elıterjesztés a pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó kistérségi
támogatások igénybevételére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

10.) Elıterjesztés
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
közoktatási
intézményrendszerének átszervezéséhez kapcsolódó tevékenységekre beérkezett
szolgáltatási árajánlatokra
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
11.) Tájékoztató a Hajdúnánási Óvoda 7. sz. Óvoda tagintézményénél jelentkezett
főtési rendszer meghibásodásáról és azzal kapcsolatban tett intézkedésekrıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
12.) Elıterjesztés a 406/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján
elkészített, az „Az egyablakos ügyfélszolgálati rendszer kialakításának lehetısége
Hajdúnánáson” címő tanulmány jóváhagyására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
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13.) Elıterjesztés az Európai Bizottság Európa a polgárokért program keretében
testvérvárosi találkozók és tematikus hálózatok, illetve CIVILCOM Egyesület
által kiírt szervezetek/intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúrafejlesztése címő pályázat benyújtására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
14.) Elıterjesztés önkormányzati tulajdonban lévı mezıgazdasági földterületek
hasznosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
15.) Elıterjesztés önkormányzati tulajdonban lévı nem lakás céljára szolgáló
helyiségek további hasznosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
16.) Elıterjesztés a Hajdúnánás, Móricz Zsigmond u. 4. szám alatti ingatlanon
található két épület elbontására vonatkozó árajánlatok elbírálásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
17.) Elıterjesztés a Hajdúnánás, Marx Károly u. 12. szám alatti lakóépület bontására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
18.) Elıterjesztés a Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám alatti bérlakásokhoz tartozó
26 db külsı fáskamra és 1 db külsı tároló bontására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
19.) Elıterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások
szociális jelleggel történı bérbeadására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
20.) Elıterjesztés minıségi cserére meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás
bérlıkiválasztására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
21.) Elıterjesztés határozott idıtartamra, szociális jelleggel
önkormányzati lakás bérleti szerzıdésének meghosszabbítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

bérbe

adott

22.) Elıterjesztés lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elutasítása ügyében
érkezett fellebbezésekrıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
23.) Különfélék
24.) Interpellációk
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért
javaslatot a mai ülés jegyzıkönyvére, illetve a 2011. január 31. napján tartandó
közmeghallgatásra vonatkozóan.
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Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 7 igen
szavazattal, 2 képviselı (Oláh Miklós, Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után megadta a szót Dr. Diószegi Sándor és
Dr. Hraskó János uraknak.
Dr. Diószegi Sándor úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait. Hozzászólásában
röviden ismertette szakmai múltját, valamint a családi életérıl beszélt. Örömmel és
megelégedettséggel adja át a helyét az új kapitányságvezetı vezetı úrnak, remélve azt,
hogy megvalósul az is, hogy kapitányság egy új épületbe be tud költözni. Végezetül
megköszönte a testület, a képviselık azon segítségét, amelyet a munkájának
végzéséhez kapott az évek során. Az utódját bemutatva mondta el, hogy Dr. Hraskó
János urat 2011. január 15-vel bízta meg a Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság
vezetıje, és Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr a megbízást jóváhagyta. Nevezett
20 éves rendıri szolgálattal rendelkezik, felkészült szakember. Végzetül megköszönte,
hogy a várost szolgálhatta és mindenkinek nagyon jó egészséget kívánt.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte ezredes úr eddigi munkáját, amelyet a
város többször is elismert. Hosszú, nyugodt nyugdíjas éveket kívánt kedves családja
körében.
Dr. Hraskó János úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait és a lehetıséget a testület
elıtti bemutatkozásra. A továbbiakban röviden beszámolt életútjáról, mely 1991-ben
Békés Megyébıl indult, majd 17 év után Budapesten keresztül, három éve került a
megyébe. Óriási megtiszteltetés számára, hogy kapitány úr támogatásával, fıkapitány
úr egyetértésével megbízást kapott a rendırkapitányság vezetésére. Megköszönte a
bizalmat és bízik abban, hogy munkáját mindenki megelégedésére fogja végezni.
Szólláth Tibor polgármester úr végezetül tájékoztatta a képviselı-testület tagjait,
hogy keresik azt a lehetıséget, hogy kapitány úr minél elıbb hajdúnánási lakos legyen,
itt tartózkodjon, és helyben végezze ezt a munkát.
(Az ülésrıl Dr. Diószegi Sándor és Dr. Hraskó János urak távoztak.)
ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Szoboszlai
Zoltán ügyvezetı igazgató úrtól kapott egy levelet, amelyben újabb problémákat vet
fel az ivóvíz-minıségjavító programmal kapcsolatban. Ez ügyben tovább lépett és a
jövı héten tudnak ezzel a témával fogalmazni.
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Megkérdezte, hogy a polgármesteri jelentéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a fejezetekrıl külön-külön.
A szavazások megkezdése elıtt jelezte, hogy Dr. Kis Ágnes képviselı asszony késıbb
fog megérkezni a testület ülésére, Török István képviselı úr pedig igazoltan van távol.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés III. fejezetét 9 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
közoktatási
intézményrendszerére
vonatkozó
költséghatékonysági szakértıi vizsgálat eredményének megtárgyalására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr bevezetıjében elmondta, hogy ez a napirendi pont
érthetıen nagyon nagy érdeklıdésre tarthat számot. Ez nagy súlyú döntést fog
igényelni, amely nem a mai napon fog megtörténni, hiszen ma csak
szándéknyilatkozatot fogadunk el. Az elkövetkezendı idıszakban személyesen fogja
felkeresni azokat az intézményeket, a pedagógusokat és a szülıket, akiket ez a
változássor érinteni fog. Az eddigi változatlanság a szakértıi vélemény tükrében
tovább nem tartható, ezt az intézményvezetık is megerısítették. Két lehetıségünk van
az egyik az, hogy nem teszünk semmi, a másik pedig az, hogy közösen oldjuk meg
elıttünk álló számos feladatot. Ez alapvetıen nem politikai vita kérdése, hogy kell-e
vagy sem ilyen döntéseket hoznunk. Ez egy jó alkalom arra, hogy ezeket a kérdéseket
nyugodtan jól átgondoltan tudjuk véghez vinni. A pályázatíró szakértık azt mondják,
hogy a 2011. év lesz az az utolsó év, amikor tudunk lehetıségeket találni a döntések
pénzügyi hátteréhez. Ha ezt értelmesen végig visszük, akkor érdemben lehet a
rendszer fenntarthatóságán gondolkodni. Ezek után a bizottságok véleményét kérte.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; az
Egészségügyi és Szociális; a Városfejlesztési Bizottságok elnökei, valamint a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökhelyettese ismertette a bizottságok javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy megérti azokat a félelmeket,
amelyek eljutnak hozzá, és igyekszik mindig higgadtan és kimerítıen válaszolni a
kérdésekre. Meglátása szerint az alapvetések tisztázására van szükség a
továbblépéshez. A szakértıi anyag objektivitását senki sem vitatta, tehát ebbıl
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érdemes kiindulni, következtetéseket levonni. Kinyilvánította, hogy nem zárunk be,
nem bontunk le intézményeket. A kubatúrában való összehúzódásnak a lényege az,
hogy azokat az intézményeket, amelyek nem alkalmasak - többek között egészségügyi
szempontból sem - a közoktatás funkcióinak ellátására, azokat vegyük ki a
rendszerbıl. Nem bocsátunk el pedagógusokat sem. Jelenleg is érvényesül egy
létszámstop, amely szerint nem engedünk be a rendszerbe embereket. Ezt követi egy
város szintő létszámgazdálkodás, amelyben megkeressük a pedagógusok helyet. Jobb
minıségő képzést, jobb körülmények között szeretnénk megvalósítani egy
költséghatékonyabb módon. Ebben természetesen nem fog mindenki nyerni,
kellemetlenségek lehetnek. Megerısítette azonban azt, hogy azok az osztályok,
amelyek érettségi elıtt állnak azoknak az életét nem kívánják terhelni sem a diákokét,
sem a pedagógusokét.
Ezek után megadta a szót a teremben levı közoktatási szakértıknek.
Bényei Sándor közoktatási szakértı úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait.
Megragadta az alkalmat arra, hogy bemutassa a munkatársnıjét, Molnárné Bihari
Juliannát azzal, hogy lélekben a többi munkatársa is itt van, hiszen több munkaórát
fordítottak erre a munkára. Elıjáróban két dolgot emelt ki, egyrészt azt, hogy a csoport
szerkezetét nem érintı változásokra tettek indítvány, illetve sem a szakértıi
véleményben, sem az elıterjesztésben nincs olyan a most meghirdetett szakképzés
középiskolai beiskolázásokra vonatkozó tétel, amely a 2011-2012. évet érintené. Nem
kerülhetı meg azonban az, hogy ha egy adott középiskolai szakmacsoportra nem
érkezik elegendı tanuló, akkor a képviselı-testület mérlegelje, hogy indítja-e ezt a
csoportot. Figyelembe kell venni, hogy az általános iskola elsı osztályába jelentkezık
esetében milyen osztálylétszámmal, hány csoportot indít. Ezek a kérdések
foglalkoztathatják a szülıket és a város lakosságát. Végezetül elmondta, hogy azért is
dolgoztak szívesen ebben a munkában, mert úgy látják, hogy ez egy komplex
várospolitikai szándék, hogy elıre legalább 5-6 évre áttekintsék, hogy hogyan áll a
közoktatás helyzete. Szívesen válaszol a felvetıdı kérdésekre, illetve a bemutatandó
prezentáció is ezt szolgálja. Örömmel üdvözölték azt a városvezetıi szándékot is,
amely szerint nem pusztán a megtakarítás a cél, hanem az oktatás minıségének
javítása a szülıkre hárítandó pluszteher nélkül.
Szólláth Tibor polgármester úr megadta a lehetıséget a kérdések feltételére.
Oláh Miklós képviselı úr kérdését a Bocskai István Általános Iskola és a kollégium
áthelyezésével kapcsolatban tette fel, mely szerint meg van-e ennek a forrása, mert
véleménye szerint kevés az idı a pályázásra. Másik kérdése volt, hogy az általános
iskolák összevonásával nem érzi-e úgy polgármester, illetve szakértı úr, hogy sérül a
szabad iskolaválasztás.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony kérdése arra vonatkozott, hogy a szakértıi
anyagban sikerült-e megjelentetni a koncepcionális fejlesztést és ez mennyiben
találkozott a helyi pedagógus közösség meglátásával.
Tóth Imre képviselı úr hozzászólásában elmondta, hogy a szakértıi anyag igen
terjedelmes, de áttekinthetı és érthetı. Véleménye szerint az anyag nem csak a
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költséghatékonysággal foglalkozik. A maga részérıl a számokat összegezte, és kb.
50 millió Ft megtakarítható összeget számolt össze. Arra azonban nem talált utalást,
hogy az átszervezések, ami nem rontással-bontással jár, mennyibe fog kerülni és
hogyan állítható szembe ezzel az összeggel.
Dombi György képviselı úr megkérdezte szakértı úrtól, hogy a szakképzésnél
milyen válságok vannak és milyen intézkedések megtételét látja szükségesnek.
Szólláth Tibor polgármester úr Oláh Miklós képviselı úr felé a feltett kérdésekre
válaszolva elmondta, hogy az egyik rész érinti a középiskola szintet, a másik rész az
óvodákat. A határozati javaslatban is meg van fogalmazva, hogy legoptimálisabb
esetben a 2012-2013-as tanévben lehet visszaköltözni a Bocskai István Általános
Iskolába. Az óvodákkal kapcsolatban elmondta, hogy alkalmatlan a feladat ellátására a
Fülemüle, a Perczel úti Óvoda és a Napsugár Óvoda, de ez nem attól van, hogy az ott
dolgozók nem végzik jól a munkájukat, hanem azért, mert a korábbi fenntartó nem
fordított kellı figyelmet a karbantartásra. A felújított Bocskai Iskola épületébe
7-8 óvodai csoport kerülhet be, illetve 1-4. osztályos általános iskolai elhelyezésre
kerülhet sor. Nagy átalakítást igénylı feladat a kollégium a Baross utca épület „B”
épület felsı szintjébe való beköltöztetése, illetve a Bocskai Iskola ideiglenes
áthelyezése a volt Nánási Oláh Mihály épületébe. A szakértık szerint ezek a feladatok
elvégezhetıek. A NOM épület kiürítése rövid idı alap megoldható, illetve az iskola
elkezdi a felújítási munkálatokat, pl. nyílászáró csere, burkolás, kımőves munkák stb.
Ezeket a munkálatokat az intézmény saját erıbıl a gyakorlati oktatás keretei között
oldja meg. Érdemben jelentısebb feladat a kollégium kialakítása, de ezt az intézmény
szintén meg tudja oldani. Ezekhez a feladatokhoz nem tudunk pályázni, mert az idı
szorít bennünket. A maga részérıl az elhangzott feladatok megvalósításához látja a
fedezetet. A szakértık szerint két intézményre tudunk pályázni érdemben, de ez még
további kimunkálást igényel.
Az esélyegyenlıség véleménye szerint nem sérül a városban.
Bényei Sándor közoktatási szakértı úr Oláh Miklós képviselı úr felé a feltett
kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a szakértıi vizsgálat természete nem arról szólt,
hogy mőszakilag és kondíciókban milyen feltételei vannak az épületek
rendbehozatalának. Meglátása szerint nagyon nehéz összehozni egy olyan pályázatot,
amelybıl 2013. szeptemberére egy felújított Magyar utcai épület kerülhet ki. Ez
vitathatatlanul így van, de ha van önkormányzati szándék és önerı, akkor a folyamat
elindulhat. Mőszaki szakemberei nincsenek, így a kivitelezési költségeket nem tudták
megállapítani, de a Baross utca „B” épület felújításába bevonható a szakképzés, hiszen
van kapacitásuk.
A szabad iskolaválasztással kapcsolatban elmondta, hogy véleményük szerint amilyen
módon most mőködik a rendszer, az pazarló. Egyrészt van a rendszerben egy iskola, a
Bocskai Iskola, amely a legleamortizáltabb. Az is pazarló, hogy a gyermekek miatti
versenyhelyzetben emelt szintő óraszámú oktatás indult minden iskolában. Végig lehet
gondolni, hogy vajon ez a gyermekpopuláció teljesen, 100%-os mértékben alkalmas-e
arra, hogy egy elırehozott specifikus képzésben részesüljön. Véleményük szerint nem,
mert megnövekedett azoknak a gyermekeknek a száma, akik valamilyen
retardációkkal lépnek az iskolába. A szabad iskolaválasztással kapcsolatban elmondta
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még, hogy 2007. évben, amikor a két középiskola összevonásra került, azt követıen az
önkormányzat támogatásával úgy gondoltuk, hogy ebbıl egy egységes középiskola
lesz. Nem ezt történt. Amikor most végiggondoltuk az általános iskola integrációját
úgy vélik, hogy nem feltétlenül kell épületekben gondolkodni, hanem inkább arra kell
törekedni, hogy minél jobb körülmények között, minél egészségesebb kínálattal
mőködjenek az iskolák. Véleménye szerint az iskolák közül a Barcsa János Általános
Iskola tudja hosszú távon tartani a létszámot, miközben a két központi iskolában egy
osztálynyira szőkül a létszám a születésszámokat figyelembe véve. Ezeket mérlegelve
elsı sorban az a fontos, hogy a város különbözı pontját maradjon meg az általános
iskola kínálat, de nyilván lesznek erre alternatívák. Nem szüntethetıek meg az
elindított csoportok, képzések, de a késıbbiekben ezt szőkíteni kell.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony felé elmondta még, hogy koncepcionális
fejlesztésben gondolkodtak. Úgy gondolták, hogy a jövınek, a gyerekeknek és a
szülıknek kell megfeleltetni ezt a helyzetet. Muszáj azonban ebbıl a rendszerbıl
kivenni a túlfinanszírozottakat és nem feltétlenül racionálisakat. Építı jellegőek a
javaslataik, és örülnének annak, hogy ha a város 5-6 évre elıre gondolkodna.
Tóth Imre képviselı úr felé elmondta, hogy nagyon óvatos becsléssel vettek számba
25-30 millió Ft+ÁFA, illetve járulékai megtakarítást, amely valóságos megtakarítás
2012. évben fog jelentkezni, pl. ha nem kell egy iskolát már főteni. Tettek javaslatot
azonban azonnali intézkedésre is.
Oláh Miklós képviselı úr felé elmondta még, hogy a rövid határidık vállalhatóak.
Tették ezt azért is, mert nincs idı és bízik abban, hogy van tettre készség.
Szólláth Tibor polgármester úr gondolata szerint a középiskolai rendszer átalakítása
kapcsán kardinális kérdés, hogy mi a szakképzéssel kapcsolatban a város elképzelése.
A város számára stratégiai cél az, hogy a versenyképességet megırizzük, illetve
növeljük, mert ez fontos a munkahelyteremtésnél. Olyan szakképzésben vagyunk
érdekeltek, amelyben mindenhol megálljuk a helyünket. Ez eltökélt szándéka és ehhez
kéri a pedagógusok segítségét is. Egyben arra biztatta a szülıket is, hogy bátran
írassák be a gyermekeiket szakmunkásképzésre.
Bényei Sándor közoktatási szakértı úr a továbbiakban, az elkövetkezendı kb.
25 percben a következı fejezetcímekkel és képekkel ellátott diasorozatot mutatta be a
jelenlevıknek, melyhez szóbeli kiegészítést is főzött.
„Jelentés a hajdúnánási oktatási intézmények költséghatékonysági vizsgálatáról.”; „A
vizsgálat indokai 1”; „A vizsgálat indokai 2”; „Árnyképek az oktatási intézményekrıl”
; „Születésszámok alakulása (2000-2010.)”; „Középiskolai létszámok”; „Ajánlások a
fenntartónak - azonnali intézkedések”; „Ajánlások a fenntartónak 1.”; „Ajánlások a
fenntartónak 2”; „Jogszabályi háttér”.
Dombi György képviselı úr felé elmondta, hogy a most bemutatott képek alapján
valószínő választ kapott kérdésére, a szakképzés helyzetérıl és látható volt, hogy
milyen feladatok várnak megoldásra.
(Az ülésre Dr. Kis Ágnes képviselı asszony megérkezett, így a testület 10 fıvel
folytatta tovább a munkáját.)
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Szabóné Marth Éva képviselı asszony hozzászólásában a szakértıi véleményhez
szólt, amelyet most mindenki igen részletesen megismerhetett. Abból kell kiindulnunk,
hogy a szakértıi anyagban leírtak igazak, azt el kell fogadnunk. Ha azt elfogadjuk,
akkor el kell fogadnunk azt is, hogy ez így nem maradhat. Megköszönte a
szakértıknek az elkészített anyagot, amely nagyon sokoldalú, sok munka van mögötte,
átfogó képet ad az oktatás minden területérıl. Véleménye volt még, hogy az anyag
pedagógus-barát, gyermekközpontú, fejlesztı javaslatokat tartalmaz, és az
önkormányzat felé javaslatokat fogalmaz meg, szakmai fejlesztéseket tartalmaz. A
továbbiakban néhány tény említett, miszerint a fenntartó hagyta azt, hogy az épületek
olyan állapotba kerüljenek, amilyenek most látjuk, a Rákóczi Iskola tornaterem
hiánya, Bocskai Iskola épülete, az óvodák tárgyi feltételeinek hiánya. Ezekre a
tényekre azonban keresi a megoldásokat is. Ugyanakkor megállapítja az anyag, hogy a
gyermekeink nem kapják meg azt a normatívát, amely lehívható lenne, másrészt bıvíti
a mővészeti képzés lehetıségét. Elmondta még, hogy az egyházi intézménybe járó
gyermekeken keresztül újabb normatívákhoz juthat a város. Ez az összeg 40 millió Ft,
amelyet a 200 fıs Református Általános Iskola kap. Ennek a lehetıségét veti fel a
szakértıi anyag, hogy az óvodai vonatkozásban is érkezhessen összeg, de nyilván
olyan mértékő, amilyen nyitottság erre van. Hangsúlyozta, hogy a tárgyalások során
felmerült az iskola kérdése is, de ettıl elzárkóztak, mivel úgy gondolják, hogy akik
egyházi iskolába szeretnék beíratni a gyermekeiket, azok megtették, illetve
megtehetik. A továbbiakban a humánerıforrás helyzetérıl ejtett szót, amelyben
igyekeznek megtalálni minden pedagógus helyét.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, hogy a szakértıi véleményt és az erre alapuló
elıterjesztés részét elfogadja, addig, amíg a megoldási javaslatra megoldást nem tesz,
bár ennek egy részét is el tudja fogadni, pl. azt, ha a gyerekek jobb körülmények közé
kerülnek, nyilván, ha erre a forrást is megtaláljuk. Régebben is volt erre kísérlet, de a
forrást nem sikerült elıteremteni. A továbbiakban kiemelte azt, hogy az óvodáknak
jobb körülmények közzé kell kerülniük, a kollégium is megérett a változásra. A
szakképzés támogatásával egyetértett, de ezeknek a feltételeit is meg kell teremteni.
Három pontot említett meg, amellyel kapcsolatban óvatos lenne, az egyik az óvodák
egyházi feladat átvállalása, a másik az általános iskolák egy intézménnyé való
összevonása. Nem tudja támogatni a szakképzı intézmény, mint tagintézmény teljes
mértékő beolvadását és megszüntetését. Javasolta, hogy a közmeghallgatáson
polgármester úr és szakértı úr ismertesse a város lakossága elıtt ezt a témakört.
Végezetül módosító indítványként javasolta a napirendi pont levételét a
megtárgyalandó napirendi pontok közül.
Buczkó József képviselı úr véleménye szerint ez a téma, amely most foglalkoztat
bennünket, az egyfajta lelkiismeret ébresztés. Ha a fényünk megkopik, akkor nem lesz
fenntartható a városi címünk sem, pedig városunk mindig ki tudott emelkedni a
környezı települések közül. Van nagy hírő gimnáziumunk, könyvtárunk, formálódó
múzeumunk. Ezeket építeni és védeni kell. Láthattuk, hogy az eddigi mőködtetési
forma nem járható, ezért más utat kell választanunk. A mostani gondolkodás egy célt,
egy irányt szolgál. Nem személyek ellen, leépítéssel, elbocsátással kell
szembenéznünk, hanem éppen ellenkezıleg az értékes és magasan képzett
pedagógustársadalmat kell megtartanunk.
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Tóth Imre képviselı úr hozzászólásában az épületek állapotáról szólt, amelyek
felújítására pályázat nincs, de ha lenne is, akkor rögtön ott van az, hogy önerı kell, de
a város költségvetése ezt nem engedi meg. A gyereklétszám csökken, ezt 2006. év óta
tudjuk, de sajnos mégis nı azoknak a gyerekeknek a száma, akik valamilyen
beilleszkedési problémával küzdenek. Ennek is meg kell keresni a kiváltó okát.
Megjegyezte még, hogy bármely irányba mozdulunk el, mindenképpen a költségeknek
a legnagyobb része személyt érintı költség, onnan lehet elvenni, a dologi kiadásokhoz
nem lehet nyúlni. Az anyagból a hátrányos helyzetőek száma döbbentette még meg a
legjobban. A maga részérıl elfogadhatónak tartotta a négy óvodai csoport
átkerülésével mind a költség szempontjából, mind azért is, mert a mai világban ráfér a
gyerekekre ez a neveltetés.
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a költségvetés
helyzetét az rontja, ha nem csinálunk semmit. A megtakarításhoz elıbb beruházni kell.
Azzal, hogy az óvodákba 2,5 évtıl már be lehet kerülni a gyermeklétszámmal nem
lesz gond. A legnagyobb feladat az, hogy a három nem óvodának épült épületbıl a
gyerekeket kihozzuk. A korábbi évek gyakorlatával ellentétben az egyházban nagy
erıforrást lát, a melyre a városnak támaszkodni kell. Együtt kell mőködnünk, amely
mind a két fél hasznára válik. Alapvetés, hogy mindenkinek nyilatkoznia kell arról,
hogy saját akaratából kíván átkerülni a leendı egyházi óvodába, mind szülı, mind
gyerek, mind pedagógus. Az általános iskolákat tekintve a Bocskai Iskola indítja el a
folyamatot. Itt kérdés, hogy mibıl újítunk fel, a szakértık szerint nincs erre forrás, a
mi pályázati szakértıink viszont látnak erre lehetıséget. A középiskola szintjén
eldöntendı kérdés, hogy szükség van-e kollégiumra vagy sem, véleménye szerint
szükség van rá, sıt versenyképesnek kell lennie a többi települést tekintve.
Emlékeztetett arra, hogy a 30-as években mőködött már nálunk egy tehetséggondozó
rendszer. Ezt újra kell tanulnunk. Véleménye szerint a szakképzés színvonalát kell
erısíteni. Megjegyezte még, hogy a személyi megtakarítás egy helyen jelenik meg,
nevezetesen az egyházi óvodába való átkerülés esetén a pedagógusok körében.
Emlékeztetett arra, hogy javaslatként elhangzott az, hogy vegyük le a napirendi pontot
a tárgyalandók közül Ezt nem javasolta, mert ma egy szándéknyilatkozatot fogadunk
el, a semmirıl, pedig nem lehet beszélni. A félelmek abból fakadnak, hogy fél
információkból vonnak le következtetéseket. A megfogalmazott határozati javaslatok a
szakértıi jelentés alapján készültek el. Ma szándéknyilatkozatot fogadunk el, és
nagyon valószínő, hogy ez a téma a közmeghallgatáson is elıtérbe kerül. Addig van
idı tájékozódni, de óva intett attól, hogy a nyugodt, alkotó jellegő munkából
kizökkenjünk. Nem hisz abban, hogy hisztériakeltésre lenne szükség, és sértınek tartja
azt a feltételezést, hogy ez egy politikai döntés lenne. Olyan döntéshez, amely károkat
okozhatna a városnak sem ı, sem a képviselı-testület nem adja a nevét. Egy olyan
városban szeretne élni, ahol az oktatás a helyén van, és fenntartható pályára kerül. A
változás mindenki számára bizonytalanságokkal teli, de reményt nyújt a fenntartható
rendszer irányába. Ehhez kéri mindenki segítségét.
Végezetül Oláh Miklós képviselı úr által tett módosító javaslatról rendelt el szavazást.
A képviselı-testület Oláh Miklós képviselı úr által tett módosító javaslatot, miszerint
a testület vegye le a napirendi pontot a megtárgyalandó napirendi pontok közül 1 igen
(Oláh Miklós) és 9 nem szavazattal nem fogadta el.
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Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy a közmeghallgatásra meghívást kapott
Bényei Sándor közoktatási szakértı úr is, hogy az ott felvetıdı kérdésekre is meg
tudja adni a választ.
A továbbiakban a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság által tett módosító
javaslatok szavaztatása történt meg a következık szerint:
A határozati javaslat 2. 6. pontjára vonatkozóan: „kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
2011/2012. tanévtıl a pedagógia szakszolgálatot szakfeladatainak bıvítésével, illetve
az alapfokú mővészetoktatási feladatokat az összevont Bocskai István Általános Iskola
feladatellátásán belül az iskola tagintézményeiként kívánja megszervezni, míg az
általános iskolai oktatást intézményegységek útján kívánja ellátni.”
A képviselı-testület a 2. 6. pontra tett módosító javaslatot 8 igen szavazattal,
1 tartózkodással (Oláh Miklós), 1 képviselı (Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban
elfogadta.
A határozati javaslat 2. 7. pontját illetıen a: „2011/2012. tanévben tornatermi
feladatok ellátására kívánja hasznosítani” szövegrész kerüljön ki a határozati
javaslatból.
A képviselı-testület a 2. 7. pontra tett módosító indítványt 9 igen, 1 nem (Oláh
Miklós) szavazattal elfogadta.
A módosító javaslatok elfogadása után Szólláth Tibor polgármester úr az
elıterjesztés határozati javaslatainak pontjairól rendelt el szavazást.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményrendszerére
vonatkozó
költséghatékonysági
szakértıi
vizsgálat
eredményének megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatának 1. pontját
10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményrendszerére
vonatkozó
költséghatékonysági
szakértıi
vizsgálat
eredményének megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatának 2.2.1.
pontját 8 igen, 1 nem (Oláh Miklós) szavazattal és 1 tartózkodással (Tóth Imre)
elfogadta.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményrendszerére
vonatkozó
költséghatékonysági
szakértıi
vizsgálat
eredményének megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatának 2.2.2.
pontját 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményrendszerére
vonatkozó
költséghatékonysági
szakértıi
vizsgálat
eredményének megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatának 2.2.3.
pontját 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményrendszerére
vonatkozó
költséghatékonysági
szakértıi
vizsgálat
eredményének megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatának 2.2.4.
pontját 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
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A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményrendszerére
vonatkozó
költséghatékonysági
szakértıi
vizsgálat
eredményének megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatának 2.2.5.
pontját 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Oláh Miklós), l képviselı (Dr. Kis Ágnes)
nem vett részt a szavazásban.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményrendszerére
vonatkozó
költséghatékonysági
szakértıi
vizsgálat
eredményének megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatának 2.2.6.
pontját - az elfogadott módosítással együtt - 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Oláh
Miklós) elfogadta.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményrendszerére
vonatkozó
költséghatékonysági
szakértıi
vizsgálat
eredményének megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatának 2.2.7.
pontját - az elfogadott módosítással együtt - 9 igen szavazattal, 1 nem (Oláh Miklós)
szavazattal elfogadta.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményrendszerére
vonatkozó
költséghatékonysági
szakértıi
vizsgálat
eredményének megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatának 2.2.8.
pontját 8 igen, 1 nem (Oláh Miklós) szavazattal, 1 tartózkodással (Tóth Imre)
elfogadta.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményrendszerére
vonatkozó
költséghatékonysági
szakértıi
vizsgálat
eredményének megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatának 2.2.9.
pontját 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményrendszerére
vonatkozó
költséghatékonysági
szakértıi
vizsgálat
eredményének megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatának 2.2.10.
pontját - az elfogadott módosítással együtt - 10 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményrendszerére
vonatkozó
költséghatékonysági
szakértıi
vizsgálat
eredményének megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatának 2.2.11.
pontját 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményrendszerére
vonatkozó
költséghatékonysági
szakértıi
vizsgálat
eredményének megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatának 3. pontját
10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményrendszerére
vonatkozó
költséghatékonysági
szakértıi
vizsgálat
eredményének megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatának 4. pontját
10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
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A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményrendszerére
vonatkozó
költséghatékonysági
szakértıi
vizsgálat
eredményének megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatának 5. pontját
10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményrendszerére
vonatkozó
költséghatékonysági
szakértıi
vizsgálat
eredményének megtárgyalására készült elıterjesztés határozati javaslatának 6. pontját
10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:

7/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 357/2010. (X. 28.)
számú Képviselı-testületi Határozatával elrendelt, az önkormányzati
fenntartású közoktatási intézmények költség-hatékonysági elemzésérıl, és a
város közoktatási feladatellátásának racionalizálására vonatkozó javaslatok
kidolgozásáról szóló szakértıi vizsgálat eredményét megismerte, és az arról
készült szakértıi jelentést elfogadja.
Felelıs: Határidı: -

8/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy jogutóddal kívánja megszüntetni a Makláry Lajos Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálatot
(OM azonosító: 031021, székhelye: 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. szám), a II. Rákóczi
Ferenc Általános és Mővészeti Iskolát (OM azonosító: 031022, székhelye: 4080
Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám), és a Barcsa János Általános Iskolát (OM azonosító:
031023, székhelye: 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. szám) 2011. augusztus 1. napjával
azzal, hogy a feladataik ellátására jogutódként megbízza a Bocskai István Általános
Iskolát (OM azonosító: 031026, székhelye: 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám).
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A Bocskai István Általános Iskola székhelye 2011. augusztus 1. napjától:
4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-elıkészítı munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. március 31.

9/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám alatti ingatlant – annak
funkcionális felújítását, átalakítását követıen – legkorábban a 2012/2013. tanévtıl óvodai
és általános iskolai feladatellátásra kívánja hasznosítani oly módon, hogy a Hajdúnánási
Óvoda 4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. szám, és 4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. szám alatti
telephelyeit megszüntetve a feladatellátás helye átkerül a 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104.
szám alatti épületbe.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-elıkészítı munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. március 31.

10/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
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tanévtıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám alatti ingatlant – óvodai és
általános iskolai feladatellátásra történı hasznosítás céljából – fel kívánja újítani, át
kívánja alakítani, ezért az ingatlant – átmenetileg – várhatóan a 2011/2012. tanévben nem
kívánja oktatási feladatok ellátására használni. A 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám
alatti épületben lévı tanulócsoportok az épület felújításának befejezéséig, átmenetileg a
4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. szám alatti épületbe kerülnek elhelyezésre. Az
elhelyezésnél a fenntartó különös tekintettel kíván lenni a nevelı-oktatómunka
zavartalanságának feltételeire, és arra a körülményre, hogy az áthelyezés az érintett
iskolahasználók számára ne jelentsen aránytalan terhet.
Az ingatlan funkcionális felújításához, átalakításához Hajdúnánás Város Önkormányzata
pályázati forrást kíván igénybe venni.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-elıkészítı munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. március 31.

11/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a kollégiumi feladatellátás költséghatékonyságának növelése, valamint a
kollégiumi ellátás elvárható színvonalon történı biztosítása érdekében a 4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 4. szám alatt lévı kollégiumot a 2011/2012. tanévtıl át kívánja
helyezni a 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. számú ingatlan emeleti részébe, annak
funkcionális átalakítását követıen.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-elıkészítı munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.
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Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. március 31.

12/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános
Iskola, Kollégium a 2011/2012. tanévtıl nem lát el általános iskolai feladatokat, az
enyhefokban sérült értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai
oktatása az összevont Bocskai István Általános Iskola szervezeti keretein belül történik
a 2011/2012. tanévtıl.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-elıkészítı munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. március 31.

13/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 2011/2012. tanévtıl a pedagógiai szakszolgálatot szakfeladatainak
bıvítésével, illetve az alapfokú mővészetoktatási feladatokat az összevont Bocskai
István Általános Iskola feladatellátásán belül az iskola tagintézményeiként kívánja
megszervezni, míg az általános iskolai oktatást intézményegységek útján kívánja
ellátni.
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A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-elıkészítı munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. március 31.

14/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola használatában lévı
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 13. szám alatti épületben kialakított tornaszobát fel
kívánja újítani.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-elıkészítı munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. március 31.

15/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a Hajdúnánási Óvoda 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. szám alatt lévı
tagóvodája épületének kiváltása céljából a 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. szám alatti
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ingatlant, óvodai feladatellátás céljára, 2011. július 1. napjától használatba adja a
Hajdúnánási Református Egyházközségnek. Az esetleges átadást megelızıen a
Hajdúnánási Óvoda valamennyi tagintézményének alkalmazottait nyilatkoztatni kell arról,
hogy kívánnak-e az új fenntartóval munkaviszonyt létesíteni. Az óvodás gyermekek szüleit
is nyilatkoztatni kell az önkéntes átíratásról.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Református
Egyházközséggel folytasson tárgyalásokat az óvodai feladatellátás részbeni átadásátvételére vonatkozóan.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-elıkészítı munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. március 31.

16/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve:
A/ Változat
kinyilvánítja azon szándékát, hogy az egységes szakképzési koncepció érvényesítése
céljából a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános
Iskola, Kollégium feladatellátása – jelen szervezeti kereteit megtartva – akként
módosul, hogy a 2011/2012. tanévtıl a Kırösi Csoma Sándor Székhelyintézmény
kizárólag gimnáziumi oktatást, a Csiha Gyızı Tagintézmény szakközépiskolai,
szakiskolai oktatást, szakképzést, és a sajátos nevelési igényő tanulók 9-10
évfolyamának nevelését-oktatását látja el.
B/ Változat
kinyilvánítja azon szándékát, hogy az egységes középiskolai, és szakképzési
koncepció érvényesítése céljából a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-,
Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium Csiha Gyızı Tagintézmény
tagintézményi jellegét 2011. augusztus 1. napjától meg kívánja szüntetni, és a
tagintézményben folytatott szakközépiskolai, szakiskolai oktatást, szakképzést, és a
sajátos nevelési igényő tanulók 9-10 évfolyamának nevelését-oktatását
intézményegységei által kívánja ellátni.

25
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-elıkészítı munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. március 31.

17/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a szakközépiskolai, és szakképzı évfolyamok áthelyezése során a 4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám alatti épületegységben felszabaduló szaktantermek
átalakításával – a tornatermi kapacitás növelése érdekében – két testnevelés foglalkozásra
(táncoktatásra) alkalmas helyiség kialakításának lehetıségét vizsgálja meg.
A gimnáziumi oktatás színvonalának emelése céljából az intézmény felvételi eljárás
rendjében a gimnáziumba jelentkezı tanulók felvételi követelményei között a
tanulmányi eredményekre vonatkozóan eredményességi határ kerüljön meghatározásra.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-elıkészítı munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. március 31.

18/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
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A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy az alapfokú mővészetoktatás normatíváinak 2012/2013. tanévtıl való
minél nagyobb mértékő lehívása érdekében a tagóvodákban néptánc és társastánc,
képzımővészet, és zenemővészet területeken óvodai elıkészítı csoportok indítását, az
1-4. évfolyamon néptánc oktatását kívánja bevezetni, illetve a színmővészet-dráma, és
képzımővészeti oktatást bıvíteni.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-elıkészítı munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. március 31.

19/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
úgy határoz, hogy a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat által végzett pedagógiai
szakszolgálati feladatok ellátását költségmegtakarítási szempontból, valamint a
szakmai feladatellátás körülményeinek javítása érdekében, a közoktatásról szóló
LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 15. pontjában biztosított lehetıség alapján
2011. március 1. napjától áthelyezi a 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. számú
épület oktatási célra nem használt termeibe.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az áthelyezés szakmai
szempontoknak megfelelı végrehajtásáról gondoskodjon, és a Makláry Lajos
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására vonatkozó elıterjesztést
a képviselı-testület február havi ülésére terjessze elı.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. február 15.

20/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
úgy határoz, hogy az esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı állami támogatások
minél nagyobb arányú lehívása érdekében kerüljön megállapításra a város
közoktatási intézményeibe járó halmozottan hátrányos helyzető óvodás és
iskolás korú gyermekek száma.
A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat szakembereinek és a közoktatási intézmények vezetıinek,
gyermekvédelmi felelıseinek bevonásával mérje fel a város közoktatási
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intézményeibe járó halmozottan hátrányos helyzető óvodás és iskoláskorú
gyermekek körét, és mőködjön közre a szülık tájékoztatásában, és az önkéntes
nyilatkozattétel elısegítésében.
Felelıs:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2011. március 31.

21/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 357/2010. (X. 28.)
számú Képviselı-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági
vizsgálat alapján úgy határoz, hogy a Hajdúnánási Óvoda 4085 HajdúnánásTedej, Rózsa F. u. 1. szám alatti tagóvoda épületének főtési rendszere a
gazdaságossági és hatékonysági szempontok szem elıtt tartásával kerüljön
átalakításra.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a főtéskorszerősítésre
vonatkozó elıterjesztést a következı testületi ülésre terjessze elı.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. február 15.

22/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény 40. § a) pontjában
elıírt minısítési kötelezettség egységes végrehajtása érdekében az
önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása
teljesítményértékelési eljárásrendben kerüljön meghatározásra.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a teljesítményértékelési
eljárásrend kidolgozásáról gondoskodjon, és annak tervezetét a március havi
testületi ülésre terjessze elı.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. március 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

T
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánási
Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatói állására beérkezett
pályázatok elbírálására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Szólláth Tibor polgármester úr a napirendi pont tárgyalása elıtt köszöntötte és
bemutatta a teremben jelenlevıknek és a televízió nézıinek Kissné Barta Piroskát, a
Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda újonnan kinevezett irodavezetıjét.
Ezek után kérte a bizottságok javaslatait a napirendi ponttal kapcsolatban.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi; a Mővelıdési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport; az Egészségügyi és Szociális; a Városfejlesztési Bizottságok elnökei
ismertették a bizottságok javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a képviselı-testület tagjai
megadják-e a szót a pályázóknak bemutatkozás, illetve a pályázatuk kiegészítése
erejéig. Megkérdezte a pályázókat is, hogy hozzájárulnak-e a napirendi pont nyilvános
tárgyalásához.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül
- jelezték, hogy javasolják a pályázók meghallgatását.
A teremben jelenlevı pályázók jelezték Szólláth Tibor polgármester úr felé, hogy a
napirend nyilvános tárgyalásához hozzájárulnak.
Ezek után polgármester úr megadta a szót a pályázóknak.
Oláh Erika pályázó szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 2005. évben végzett a
Károly Róbert Fıiskolán, közgazdász-marketing szakirányon, illetve tanulmányait
tovább folytatva a Szent István Egyetemen végzett humánerıforrás szakirányon.
Elképzelései középpontjában a költség hatékonyság áll itt a személyzeti, illetve
anyagköltségre fekteti a hangsúlyt, kiemelve azt, hogy elsısorban helyi vállalkozókat
keressünk, versenyeztessünk meg a beszerzés szempontjából. Fontos még a maximális
kihasználás ezért rendezvények szervezését javasolta, illetve az ebédkihordást.
Fontosnak tartja még a diétás menü biztosítása a közétkeztetésben.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a pályázóhoz van-e kérdés.
Mivel a pályázóhoz kérdés nem érkezett, ezért a következı pályázó foglalt helyett a
képviselı-testület körében.
Boda Lászlóné pályázó hozzászólásában elmondta, hogy elég részletes szakmai
önéletrajzot adott be, a bizottságok elıtt megjelent, ezért nem kívánt a pályázatához
szóbeli kiegészítést tenni.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a pályázóhoz van-e kérdés.
Mivel a pályázóhoz kérdés nem érkezett, ezért a következı pályázó foglalt helyett a
képviselı-testület körében.
Csiszár Csabáné pályázó véleménye szerint a közétkeztetésnél a legfontosabb feladat
a nagyon szigorú ellenırzés és a folyamat megvizsgálását kellene elıtérbe helyezni,
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felmérve a gyenge pontokat és ennek alapján a javításokat elvégezni. A pályázatából
kiemelte, hogy helyben szeretné elvégezni a könyvelést és a bérelszámolást, ez költség
megtakarítást jelentene.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a pályázóhoz van-e kérdés.
Mivel a pályázóhoz kérdés nem érkezett, ezért a következı pályázó foglalt helyett a
képviselı-testület körében.
Herter Gyula pályázó, mint a jelenlegi ügyvezetı hozzászólásában elmondta, hogy
azt a munkát szeretné folytatni, amelyet hat évvel ezelıtt elkezdett. Legfontosabb
feladat most a 2011. február 1-tıl a Gondozási Központnak és a Bölcsıdének az
ellátása. Ez a feladat más, mint amit eddig végeztek, ha ezt sikerül beilleszteni a
rendszerbe, akkor ezt továbbfejlesztve meg tudnák valósítani a cukormentes és a diétás
ellátást is a városban. Elmondta még, hogy hat évvel ezelıtt 42 fı dolgozói létszámmal
kezdtek, jelenleg 36 fıvel dolgoznak úgy, hogy közben egy plusz tálalókonyhát
átvettek. Végezetül elmondta még, hogy a nyers adatok alapján 2010-es év volt a Kft.
legsikeresebb éve.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a pályázóhoz van-e kérdés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony megkérdezte, hogy ügyvezetı igazgató úr
gondolkodik-e a problémás helyzetek megoldásán.
Herter Gyula pályázó válaszában elmondta, hogy mint ügyvezetınek, ha tudomására
jut bármilyen probléma elsıdleges feladata az, hogy a lehetı legrövidebb idı elıtt
kijavítsa.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr javasolta, hogy az ügyvezetı igazgató díjazása
350.000.- Ft/hó legyen az eddigi 320.000.- Ft/hóval szemben, függetlenül a
megválasztandó igazgató személyétıl.
Oláh Miklós képviselı úr véleménye szerint mind a négy pályázó alkalmas lehet, ha
hosszú távra választunk. Oláh Erika pályázó a maga fiatalságával dinamizmust vihetne
a rendszerbe, Csiszár Csabáné pályázóval kapcsolatban megjegyezte, hogy nem biztos,
hogy az a fı feladat, hogy a bérelszámolást az ügyvezetı végezze el. Boda Lászlóné
pályázó esetében azt látja, hogy fajsúlyosan az élelmezésvezetıi feladatokat látná el,
amelyre pedig van külön személy. A maga részérıl erre az egy évre az eddigi
ügyvezetı igazgató megválasztását támogatta.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalva az elhangzottakat elmondta, hogy két
bizottság Boda Lászlónét, egy bizottság Herter Gyulát támogatta, illetve elhangzott
egy javaslat az ügyvezetı igazgató javadalmának emelésére és konkrét javaslat volt
arra vonatkozóan, hogy egy évre Herter Gyula kerüljön megválasztásra.
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Összefoglalóját kiegészítette még azzal, hogy nem titkolt szándék az, hogy a
késıbbiekben a Kft-t is be kívánják kapcsolni egy egységes gazdasági egységbe. Ezek
után szavazást rendelt el elsısorban a személytıl független javadalmazás emelésérıl,
illetve a pályázók személyérıl.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
ügyvezetı igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálására készült elıterjesztés
kapcsán azt a javaslatot, hogy a megválasztandó ügyvezetı igazgató - személyétıl
függetlenül - a javadalmazása 350.000.- Ft/hó legyen 5 igen, 3 nem (Buczkó József,
Dr. Kis Ágnes, Tóth Imre) szavazattal és 1 tartózkodással (Szabóné Marth Éva)
elfogadásra került.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után Boda Lászlóné pályázó személyérıl kérte
a testület szavazatát.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
ügyvezetı igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálására készült elıterjesztés
kapcsán azt a javaslatot, hogy a pályázók közül Boda Lászlóné kerüljön ügyvezetı
igazgatóként megválasztásra 1 igen, 2 nem (Dr. Kis Ágnes, Buczkó József) szavazattal
és 6 tartózkodással (Szólláth Tibor, Dr. Juhász Endre, Oláh Miklós, Szabóné Marth
Éva, Dombi György, Kovács Zsolt) nem került elfogadásra.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után Herter Gyula pályázó személyérıl kérte a
testület szavazatát.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
ügyvezetı igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálására készült elıterjesztés
kapcsán azt a javaslatot, hogy a pályázók közül Herter Gyula kerüljön ügyvezetı
igazgatóként megválasztásra 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással (Dr. Kis Ágnes,
Tóth Imre) elfogadásra került.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után Csiszár Csabáné pályázó személyérıl kérte
a testület szavazatát.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
ügyvezetı igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálására készült elıterjesztés
kapcsán azt a javaslatot, hogy a pályázók közül Csiszár Csabáné kerüljön ügyvezetı
igazgatóként megválasztásra 2 igen, 1 nem (Dr. Kis Ágnes) szavazattal és
6 tartózkodással (Szólláth Tibor, Dr. Juhász Endre, Oláh Miklós, Buczkó József,
Szabóné Marth Éva, Kovács Zsolt) nem került elfogadásra.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után Oláh Erika pályázó személyérıl kérte a
testület szavazatát.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
ügyvezetı igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálására készült elıterjesztés
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kapcsán azt a javaslatot, hogy a pályázók közül Oláh Erika kerüljön ügyvezetı
igazgatóként megválasztásra 1 igen, 1 nem (Dr. Kis Ágnes) szavazattal és
7 tartózkodással (Szólláth Tibor, Dr. Juhász Endre, Oláh Miklós, Tóth Imre, Dombi
György, Szabóné Marth Éva, Kovács Zsolt) nem került elfogadásra.
Szólláth Tibor polgármester úr a szavazások után megállapította, hogy a képviselıtestület ismételten Herter Gyulát választotta meg ügyvezetı igazgatónak havi
350.000.- Ft javadalmazással. Megköszönte a pályázók megjelenését, a régi-új
ügyvezetı igazgató úrnak a továbbiakban eredményes és sikeres munkát kívánt.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:

23/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelemmel a
383/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján a
meghirdetett pályázatra beérkezett pályázatokra - a Hajdúnánási Gyermek- és
Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám)
ügyvezetıjévé 2011. február 01-tıl 2012. január 31-ig terjedı idıtartamra
HERTER GYULA
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 39. szám
alatti lakost 350.000.-Ft/hó munkabérrel megválasztja.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a pályázókat
értesítse, illetve Herter Gyula 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 39. szám alatti
lakossal a munkaszerzıdést kösse meg.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. január 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
(Az ülésrıl Boda Lászlóné, Csiszár Csabáné, Oláh Erika és Herter Gyula pályázók távoztak.)

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánási
Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi; a Mővelıdési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport; az Egészségügyi és Szociális; a Városfejlesztési Bizottságok elnökei
ismertették a bizottságok javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr kérte, hogy az alapító okirat 12.) pontjában az
elızı napirend kapcsán megválasztott ügyvezetı igazgató adatai kerüljenek
kiegészítésre.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a határozati javaslat I., majd II.
pontjairól.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatának I. pontját 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. alapító
okiratának módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatának II. pontját azzal a
kiegészítéssel, hogy a 12.) pont kerüljön kiegészítésre a 3. napirendi pontban
elfogadottak szerint 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:

24/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 100 %-os
tulajdonában álló, Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit
Korlátolt Felelısségő Társaság (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) 2010.
évi beszámolójának eseti könyvvizsgálatával a Nyír-Audit Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelısségő Társaságot (székhely: 4400 Nyíregyháza, Moszkva u.
7., cégjegyzékszám:15-09-064875, adószám: 11499198-2-15, MKVK
nyilvántartási szám: 000980, képviselı: Remenyikné Kovács Róza
ügyvezetı) bízza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a Nyír-Audit Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelısségő Társaságot (székhely: 4400 Nyíregyháza, Moszkva u.
7. szám) és a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt
Felelısségő Társaságot (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) értesítse,
valamint a 2011. február 8-ai képviselı-testületi ülésre ismételt elıterjesztés
elkészítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. február 04. - értesítésre
2011. február 08. - elıterjesztés készítésére
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25/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási
Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6.
szám) módosított alapító okiratát - a melléklet szerint - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. január 31.
HAJDÚNÁNÁSI GYERMEK- ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT.
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ
OKIRATA
Alulírott, mint a társaság kizárólagos tagja a 2006. évi IV tv. 167. § (1) és (2) bek. alapján az
egyszemélyes korlátolt felelısségő társaságváltozásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát az alábbiak szerint határozom meg:
I. A TÁRSASÁG ADATAI
1. pont
A Társaság cégneve: Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság
Rövidített neve:

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
2. pont

A Társaság székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6.
A Társaság telephelyei:

4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104.
4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a.
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.
4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19.
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12.
4080 Hajdúnánás, Attila u. 26.
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107.
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24.
4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 4.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3.
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12.
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A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI
A társaság fı tevékenységi köre: Egyéb vendéglátás
A társaság további tevékenységi körei:
Egyéb épületgépészeti szerelés
Víz-, gáz-, főtés-, légkondicionáló-szerelés
Festés, üvegezés
Épületépítési projekt szervezése
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Tetıfedés, tetıszerkezet-építése
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Villanyszerelés
Rendezvényi étkeztetés
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység
M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás
Sport, szabadidıs képzés
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
Idısek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Gyermekek napközbeni ellátása
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
A társaság közhasznú tevékenységei:
Egyéb vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés
Idısek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Gyermekek napközbeni ellátása
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
A társaság üzletszerő gazdasági tevékenységei:
Egyéb épületgépészeti szerelés
Víz-, gáz-, főtés-, légkondicionáló-szerelés
Festés, üvegezés
Épületépítési projekt szervezése
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Tetıfedés, tetıszerkezet-építése
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Villanyszerelés
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység
M.n.s. egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás
Sport, szabadidıs képzés
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
A társaság által végzett üzletszerő gazdasági tevékenységek kiegészítı jellegőek, a társaság a
vállalkozási tevékenységet a közhasznú tevékenysége elısegítése érdekében, a társaság
közhasznú céljai veszélyeztetése nélkül köteles végezni.
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A társaság bejegyzéséig a közhasznú társaság hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem
végezhet, továbbá az engedélyköteles tevékenységeket csak a hatósági engedélyek
beszerzését követıen gyakorolhatja.
A társaság a gazdálkodási tevékenységébıl származó nyereségét nem osztja fel tagjai között,
azt a létesítı okiratában meghatározott közhasznú tevékenységei ellátására köteles fordítani.
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
4. pont
A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA
Hajdúnánás Város Önkormányzata
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
(adószám: 15372662-2-09)
5. pont
A TAG TÖRZSBETÉTE, ÜZLETRÉSZE, SZAVAZATA
Tag neve
Hajdúnánás Város
Önkormányzata

Törzsbetét (Ft)
készpénz
apport
150.700.000,- Ft
116.200.000.34.500.000.-

Szavazatok
száma

Üzletrész
%

150.700

100

II. A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY
6. pont
A TÁRSASÁG TÖRZSTİKÉJE
A társaság törzstıkéje 150.700.000.-Ft, azaz Százötvenmillió-hétszázezer forint, amelybıl
116.200.000.-Ft pénzbeli betét, 34.500.000.-Ft apport, amely a hajdúnánási 3508 hrsz alatt
nyilvántartott ingatlanból áll.
7. pont
A TÖRZSTİKE MEGFIZETÉSE
A társaság alapítója a 116.200.000.-Ft törzsbetétet a társaság bankszámlájára befizette. Az
apportként bevitt hajdúnánási 3508 hrsz alatti ingatlan szintén a társaság rendelkezésére áll.
8. pont
A TAG ÜZLETRÉSZE ÉS FELOSZTÁSA
A társaság bejegyzését követıen a tagok jogait és a társaság vagyonából ıket megilletı
hányadot az üzletrész testesíti meg. Azonos mértékő üzletrészhez azonos tagsági jogok
főzıdnek.
Az alapító üzletrésze közvetlen irányítást biztosító befolyásnak minısül.
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A társaságnak egy üzletrésze van, amely az alapító tulajdonában áll. Az üzletrész kívülálló
személyre adás-vételi szerzıdésen kívül más jogcímen nem ruházható át.
Az üzletrész csak átruházás, megszőnt tag jogutódlása és öröklés esetében osztható fel. A
felosztáshoz az alapító hozzájárulása szükséges.
A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.
9. pont
A TÖRZSTİKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA
Az alapító a törzstıke felemelését rendelheti el, ezt teljesíteni új törzsbetétek befizetésével
lehet. A törzstıkét csak a törzsbetétek teljes befizetését követıen szabad felemelni.
A törzstıke felemelése a cégjegyzékbe való bejegyzéssel válik érvényessé.
Az alapító elrendelheti a törzstıkét 3.000.000.-Ft-ig terjedı mértékben leszállítani. Az errıl
szóló alapítói határozatban meg kell jelölni, hogy erre tıke kivonás vagy veszteség rendezése
érdekében vagy a saját tıke más elemeinek növelése érdekében kerül sor.
A törzstıke leszállítása esetében a megmaradó törzsbetétek legkisebb összege 100.000.-Ft-nál
nem lehet kevesebb.
A törzstıke leszállítását az ügyvezetı köteles a cégbíróságnak bejegyzés és közzététel végett
bejelenteni, a társaság hitelezıit a Gt.. rendelkezései keretei között felhívni.
10. pont
A DÖNTÉSHOZATAL
A társaságnál taggyőlés nem mőködik.
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, ideértve az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó döntést is,
b.) az alapításért felelıs tagok, az ügyvezetık és a felügyelı bizottsági tagok ellen
kártérítési igények érvényesítése, továbbá intézkedése az ügyvezetı ellen indított
perekben a társaság képviseletérıl,
c.) az üzletrész felosztásáról,
d.) az ügyvezetı megválasztásáról, visszahívásáról és díjazása megállapításáról és az
ügyvezetı tekintetében – munkaviszony fennállta esetén – a munkáltatói jogok
gyakorlója,
e.) a könyvvizsgáló megválasztásáról és visszahívásáról,
f.) a felügyelı bizottsági tagok megválasztásáról és visszahívásáról,
g.) a társaság jogutód nélküli megszőnésérıl, átalakulásáról, valamint más gazdasági
társaság alapításáról, illetve mőködı társaságba tagként való belépésrıl,
h.) az alapító okirat módosításáról,
i.) olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetıjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
j.) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szervvel, a közhasznú tevékenység
folytatásának feltételeirıl kötött megállapodás megkötése,
k.) mindazon kérdésekrıl, amelyeket a jogszabályok vagy a jelen alapító okirat
kizárólagos hatáskörébe utal
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A döntéshozatalt megelızıen az alapító köteles a felügyelı szerv, valamint a legfıbb szernek
nem minısülı ügyintézı és képviseleti szerv véleményének megismerése érdekében ülést
összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésrıl
készült jegyzıkönyvek nyilvánosak.
III. KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS
11. pont
A társaságot a vezetı tisztségviselık képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint a
bíróságok és más hatóságok elıtt.
A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történı aláírásra való
jogosultság.
A cégjegyzés módja önálló.
A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében oly módon, ill. formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (címpéldány) tartalmazza.
A társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a társaság képviseletére
jogosultak az iratokat a társaság cégneve alatt - hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak
megfelelıen - saját névaláírásukkal látják el.
A közhasznú szervezet vezetı szerve legalább évi egy alkalommal ülésezik. Az ülést a
legfıbb szerv elnöke hívja össze, írásban, az ok és cél, valamint a napirendi pontok
megjelölésével. A legfıbb szerv ülései nyilvánosak, határozatát egyszerő szótöbbséggel
hozza.
A vezetı szerv döntéseirıl jegyzıkönyv készül, amely tartalmazza a vezetı szerv döntésének
tartalmát, idıpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzık számarányát.
A vezetı szerv döntéseit az érintettekkel helyben szokásos módon (helyi tv, illetve a
Polgármesteri Hivatal hirdetıtáblája), a határozatok közzétételével közli, valamint a
Felügyelı Bizottságot, a Könyvvizsgálót és a társaság tulajdonosát a döntés meghozatalát
követı 8 napon belül írásban és elektronikus formában értesíti.
A közhasznú szervezet irataiba való betekintés elızetes egyeztetés alapján minden érintett
számára lehetséges.
A közhasznú szervezet szolgáltatás igénybevételének módja: a gyermekétkeztetést a
gyermekek az oktatási intézményeken, míg a felnıtt étkeztetést a felnıttek a közhasznú
szervezeten keresztül vehetik igénybe.
A közhasznú szervezet minden év május 31-ig írásban beszámol az azt megelızı év
eredményérıl, a végzett tevékenységrıl, melyet az alapító köteles nyilvános ülés keretében
megtárgyalni.
A döntéshozatalt megelızıen a tag köteles a felügyelı szerv, valamint a képviseleti szerv
véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket
beszerezni. A felügyelı szerv és a képviseleti szerv írásos véleményezés esetén döntéshozatalt
megelızı 8. napig kötelesek véleményüket a vezetı szerv tudomására hozni.

38
IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE
12. pont
A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE
A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét a tagok közül, vagy kívülálló
személyek körébıl választott ügyvezetı látja el. Az ügyvezetı csak természetes személy
lehet, feladata csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. Az ügyvezetı a
társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.
A tagok személyében, vagy üzletrészében bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek
átruházását (átszállását), felosztását, a társaság tulajdonába kerülését, vagy bevonását az
ügyvezetınek át kell vezetnie a tagjegyzéken.
Az ügyvezetı feladatát egyebekben a társasági szerzıdés, a taggyőlés és a hatályos
jogszabályok határozzák meg.
A Társaság ügyvezetıje:
HERTER GYULA

(sz.: 1964. 11. 01., an.: Izsó Piroska)
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 39. szám
Az ügyvezetı kijelölése 2011. február 1. napjától 2012. január 31. napjáig szól.
A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat Herter Gyula ügyvezetı gyakorolja.
Az ügyvezetı jogviszonyára – ha az ügyvezetıi tisztséget nem munkaviszony keretében látja
el – a Ptk-nak a megbízási szerzıdésre vonatkozó szabályait kell megfelelıen alkalmazni.
Az ügyvezetı tisztsége megszőnik:
 a megbízás idıtartamának lejártával,
 visszahívással,
 törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével,
 lemondással,
 elhalálozással.
Az ügyvezetı tisztségérıl bármikor lemondhat, azonban ha a társaság mőködıképessége
megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétıl számított 60. napon válik hatályossá,
kivéve ha a társaság legfıbb szerve az új vezetı tisztségviselı megválasztásáról már
megelızıen gondoskodott.
Az ügyvezetı évenként írásos beszámolóban köteles rögzíteni a társaság vagyona
felhasználását, ill. a célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységét.
Az ügyvezetı köteles gondoskodni arról, hogy az éves beszámolóval egyidejőleg
közhasznúsági jelentést készítsen az 1997. évi CLVI. tv. 19. § (3) bek-nek megfelelıen.
A közhasznúsági jelentés elfogadásához az alapító döntése szükséges.
A társaság ügyvezetıje a társaság határozatairól köteles nyilvántartást vezetni. A határozatok
könyvében az alapító a döntéseit idırendben köteles nyilvántartani oly módon, hogy a
nyilvántartásból az alapító döntésének tartalma, a döntés idıpontja és hatálya, valamint a
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döntést megelızıen az ügyvezetıtıl és a felügyelı bizottságtól beszerzett írásos vélemény
tartalma megállapítható legyen.
13. pont
A TÁRSASÁG FELÜGYELİ BIZOTTSÁGA
A társaság felügyelı bizottsági tagjainak száma 3 fı. A társaság felügyelı bizottságának
tagjai:
• Tóth Péter (1970.09.17., an: Szennyai Anna) 4080 Hajdúnánás, Reményi u. 7/a.
• Richter Éva (1953.10.16., an: Tar Julianna) 4080 Hajdúnánás, Bocskai u .48.
• Szabó András (1963.03.19., an: Boros Mária) 4080 Hajdúnánás, Hıforrás u. 26.
A társaság felügyelı bizottsági tagjai tevékenységüket 2011. november 30-ig terjedıen látják
el.
A felügyelı bizottság 3 havonta ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze. Az ülés összehívását
– az ok és a cél megjelölésével – a felügyelı bizottság bármely tagja írásban kérheti az
elnöktıl, aki a kérelem kézhezvételétıl számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelı
bizottság ülésének 30 napon belüli idıpontra történı összehívásáról. Ha az elnök a
kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
A felügyelı bizottság ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg, amelyet a közhasznú
társaság legfıbb szerve hagy jóvá.
A felügyelı bizottság testületként jár el. A felügyelı bizottság sorából elnököt választ. A
felügyelı bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább két tag jelen van.
Határozatát egyszerő szótöbbséggel hozza.
A felügyelı bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A felügyelı bizottság egyes ellenırzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, ill.
az ellenırzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenırzés megosztása nem
érinti a felügyelı bizottsági tag felelısségét, se azt a jogát, hogy az ellenırzést más, a
felügyelı bizottság ellenırzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
A felügyelı bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az
ellenırzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
A felügyelı bizottság ellenırzi a társaság mőködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetı
tisztségviselıktıl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
A felügyelı bizottság tagjai az alapító ülésén tanácskozási joggal vesz részt.
14. pont
A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA
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A Társaság könyvvizsgálója:
„NYÍR-AUDIT” Könyvvizsgáló és Tanácsadó
Korlátolt Felelısségő Társaság
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Moszkva u. 7,
cégjegyzékszám: 15-09-064875,
képviselı: Remenyikné Kovács Róza ügyvezetı)
A könyvvizsgálatáért felelıs személy:
REMENYIKNÉ KOVÁCS RÓZA
(an.: Szeiffert Róza)
4400 Nyíregyháza, Moszkva u. 7.
Könyvvizsgálói igazolvány száma: 002010
A könyvvizsgáló kijelölése 2010. január 31-ig szól.
A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszerőségét köteles a
könyvvizsgálóval ellenıriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a
beszámolóról a tag nem hozhat döntést. Ezen túlmenıen a könyvvizsgáló a tag elé terjesztett
minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós
adatokat tartalmaz-e, ill. megfelel-e a jogszabályok elıírásainak.
A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, a vezetı tisztségviselıktıl, a felügyelı
bizottság tagjaitól, ill. a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság
bankszámláját, pénztárát, szerzıdéseit megvizsgálhatja.
A könyvvizsgáló a társaság alapítójának ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a
könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezetı szerv, ill a felügyelı bizottság ülésére is
meg lehet hívni. ill. a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét.
Ha a könyvvizsgáló megállapítja, ill. tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának
jelentıs mértékő csökkenése várható, ill. olyan tényt észlel, amely a vezetı tisztségviselık
vagy a felügyelı bizottsági tagjainak törvényben meghatározott felelısségét vonja maga után,
köteles a társaság alapítójának, vezetı szervének összehívását kérni.
Ha a társaság alapítójának legfıbb szervét nem hívják össze, vagy a legfıbb szer a
jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles errıl a
törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
A könyvvizsgáló felelısségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban ill. a Polgári
Törvénykönyvben meghatározott felelısségi szabályok az irányadóak.
15. pont
A TÁRSASÁG IDİTARTAMA ÉS ÜZLETI ÉVE
A társaság az alapító okirat aláírásától kezdıdıen határozatlan idıtartamra alakul.
16. pont
A FELÜGYELİ SZERV TAGJAINAK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGE
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A felügyelı szerv elnöke, vagy tagja, illetve a könyvvizsgáló személye vonatkozásában nem
lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezetı szerv elnöke vagy tagja,
b) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást -,
illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója, illetve
e) a társaság megszőntét követı két évig nem lehet más társaság vezetı tisztségviselıje az
a személy, aki olyan társaságnál töltött be – annak megszőntét megelızı két évben
legalább egy évig – vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti
köztartozást nem egyenlítette ki.
17. pont
A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA
A társaság gazdálkodását a magyar jogszabályok és a magyar számviteli szabályok szerint
végzi.
18. pont
A TÁRSASÁG MEGSZŐNÉSE
A társaság megszőnik, ha
 elhatározza jogutód nélküli megszőnését,
 elhatározza jogutódlással történı megszőnését, átalakulását,
 a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
 jogszabály így rendelkezik,
 a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
A társaság jogutód nélkül történı megszőnése esetén az alapító részére a tartozások
kiegyenlítését követıen csak a törzsbetétjei alapításkori értéke adható ki. Az ezt meghaladó
vagyonát a társaság fıtevékenysége szerinti hasonló közhasznú tevékenységre kell fordítani.
19. pont
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az ügyvezetı a jelen alapító okiratban, a társaság adataiban történı változások tényét
30 napon belül bejegyzés és közzététel végett bejelenti a cégbíróságnak.
A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény és a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Hajdúnánás, 2011. január 27.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánási Újság
fıszerkesztıi állására benyújtott pályázatok elbírálására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
elnöke ismertette a bizottság javaslatát.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr a maga részérıl egyetértett a MOISB azon
javaslatával, hogy a pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek a testület.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr javasolta, hogy a megbízás meghosszabbítására
2011. június 30-ig kerüljön sor, mivel az elızı években megkezdett helyi média
szervezeti átalakítása várhatóan addigra megtörténik.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el azon módosító javaslatokról
miszerint a pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek a testület, illetve kerüljön
meghosszabbításra a jelenlegi fıszerkesztı megbízása 2011. június 30-ig.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Újság fıszerkesztıi állására benyújtott pályázatok
elbírálására készült elıterjesztés határozati javaslatát azzal a módosító javaslattal
miszerint a testület nyilvánítsa eredménytelennek a pályázatot, illetve a jelenlegi
fıszerkesztı kerüljön megbízásra 2011. június 30-ig 8 igen szavazattal,
1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

26/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 384/2010.
(XI.25.) számú Képviselı-testületi Határozatával a Hajdúnánási Újság
fıszerkesztıi álláshelyére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Felelıs:
Határidı:

-

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Újság
fıszerkesztıi feladatainak ellátásával - a 342/2009. (XI. 26.) számú
Képviselı-testületi Határozat alapján létrejött megbízást változatlan
feltételek mellett meghosszabbítva - 2011. február 01-tıl 2011. június 30-ig
terjedı idıtartamra
VARGA LAJOS
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4/c. szám
alatti lakost bízza meg.
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Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a pályázókat
értesítse, illetve Varga Lajos 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4/c. szám
alatti lakossal a megbízás idıtartamára a szerzıdést kösse meg.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. január 31.- az értesítésre

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Bőnmegelızési
Tanács összetételének módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi; a Mővelıdési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport; az Egészségügyi és Szociális; a Városfejlesztési Bizottságok elnökei
ismertették a bizottságok javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dombi György képviselı úr hozzászólásában megköszönte a képviselı-társai
bizalmát feléje, hogy a továbbiakban is folytathatja ezt a munkáját. Elmondta még,
hogy a Mentıállomást ı javasolta a Tanácsba, és javasolta a továbbiakban, hogy ne
tanácskozási joggal, hanem szavazati joggal kerüljön be a tagok közzé. Egyetértett a
Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének a Tanácsba tanácskozási
joggal való bekerülésével, hiszen ezt maga az egyesület kezdeményezte. Végezetül
jelezte, hogy személyes érintettségre való tekintettel a szavazásban nem kíván részt
venni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr javasolta, hogy elfogadás után a Tanács
Szervezeti és Mőködési Szabályzatába a módosítások kerüljenek átvezetésre, illetve a
hatályba lépésének ideje 2011. február 1. legyen.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy a testület elıször
az elhangzott, illetve a bizottságok által tett módosításokról fog szavazni elsısorban
arról, hogy a Bőnmegelızési Tanácsba a Mentıszolgálat kerüljön be a tagok közzé
szavazati joggal; a Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete kerüljön be
tanácskozási joggal; a Közbiztonsági Alapítvány Kuratóriumának elnökének neve
kerüljön elhagyásra. A testület másodsorban szavaz a határozati javaslat I./, a
mósodított II/1., II/2. és II/3. pontjairól, valamint a III./ 1. és 2. pontjairól.
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A képviselı-testület a Bőnmegelızési Tanács összetételének módosítására készült
elıterjesztés határozati javaslatát azzal a módosító javaslattal, amely szerint a
Tanácsba szavazati joggal kerüljön be a Országos Mentıszolgálat Észak-alföldi
Regionális Mentıszervezet Hajdúnánási Mentıállomása 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta.
A képviselı-testület a Bőnmegelızési Tanács összetételének módosítására készült
elıterjesztés határozati javaslatát azzal a módosító javaslattal, amely szerint a
Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete kerüljön be tanácskozási joggal
Tanácsba 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
A képviselı-testület a Bőnmegelızési Tanács összetételének módosítására készült
elıterjesztés határozati javaslatát azzal a módosító javaslattal, amely szerint a
Közbiztonsági Alapítvány Kuratóriumának elnökének neve kerüljön elhagyásra 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
A képviselı-testület a Bőnmegelızési Tanács összetételének módosítására készült
elıterjesztés határozati javaslatának I./ pontját 9 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Bőnmegelızési Tanács összetételének módosítására készült
elıterjesztés határozati javaslatának módosított II./1 pontját - figyelemmel a belsı
szavazás eredményére - 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Bőnmegelızési Tanács összetételének módosítására készült
elıterjesztés határozati javaslatának módosított II./2 pontját - figyelemmel a belsı
szavazás eredményére - 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Bőnmegelızési Tanács összetételének módosítására készült
elıterjesztés határozati javaslatának II./3 pontját - kiegészítve azzal, hogy a
Bőnmegelızési Tanács elnöke Dombi György képviselı legyen - 8 igen szavazattal,
1 képviselı (Dombi György) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Bőnmegelızési Tanács összetételének módosítására készült
elıterjesztés határozati javaslata III./ pontjának 1.), 2.) pontjait 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:
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27/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 341/2008. (X. 16.)
számú Képviselı-testületi Határozatának 2., 3. és 4. pontjait hatályon kívül
helyezi.
Felelıs: Határidı: -

28/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a városi Bőnmegelızési Tanács
tagjainak az alábbi szervezetek képviselıit választja meg:
-

-

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
(képviseli: Szólláth Tibor polgármester)
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Városrendészeti tanácsnok
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Hajdúnánás Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5. szám
Hajdúnánás Városi Rendırkapitányság
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 26-28. szám
Mezei İrszolgálat
4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. szám
Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 25. szám
Hajdúnánási Polgárır Egyesület
4080 Hajdúnánás, Nefelejcs u. 3. szám
„İrszem” Bőnmegelızési Egyesület Biztonsági Szolgálat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Közbiztonsági Alapítvány
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 140. szám
Országos Mentıszolgálat Észak-alföldi Regionális Mentıszervezet
Hajdúnánási Mentıállomása
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 11. szám

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a városi
Bőnmegelızési Tanácsban az alábbi szervezetek képviselıi tanácskozási joggal
vehetnek részt:
-

Helyi Televízióért Alapítvány
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14 szám
Hajdúnánási Újság Szerkesztısége
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám

46
-

Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 8. IV/10.

A képviselı-testület a városi Bőnmegelızési Tanács feladatait az alábbiak szerint
határozza meg:
-

Gyermek és fiatalkorúak, valamint idıskorúak elleni bőncselekmények
visszaszorítása;
A családon belüli erıszak megelızése, felderítése;
Külterületek mezıgazdasági területein a bőncselekmények megelızése;
Káros szenvedélyek kialakulásának, következményeinek megakadályozása;
Természet - és környezetkárosítás megelızése;
Közlekedési és környezetkárosítás megelızése;
Közlekedési és közúti balesetek megelızése;
Közterületek rendjének biztosítása, a bőncselekmények megelızése;
Személy elleni erıszakos bőncselekmények, betöréses, valamint gépjármő lopások
megelızése;
Pályázati úton történı forrásteremtés és ezen források bőnmegelızési célokra
történı felhasználása;
Felvilágosító munka végzése (bőnmegelızési kommunikáció).

3.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a városi Bőnmegelızési Tanács
elnökének Dombi György önkormányzati képviselıt választja meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. január 31.

29/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 388/2008.
(XI. 20.) számú Képviselı-testületi Határozattal elfogadott városi
Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzatát hatályon
kívül helyezi.
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a városi
Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzatát
megismerte és azt a melléklet szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. január 31.
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HAJDÚNÁNÁS VÁROS
BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK
Szervezeti és Mőködési Szabályzata
Bőnmegelızési Tanács
Szervezeti és Mőködési Szabályzata
A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint az
önkormányzatok a közbiztonsággal összefüggı feladatok ellátásának társadalmi segítésére és
ellenırzésére bőnmegelızési és közbiztonsági szervezetet hozhatnak létre.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 341/2008. (X. 16.) számú
Képviselı-testületi Határozatával elfogadta Hajdúnánás Város Bőnmegelızési Koncepcióját,
melynek alapján a városi Bőnmegelızési Tanács létrehozására került sor.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti,
közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás elısegítése mellett, Hajdúnánás lakossága
biztonságérzetének növelése, a bőncselekmények megelızése, számának csökkentése, a város
közrendjének, közbiztonságának javítása a Bőnmegelızési Tanács feladata.
A Bőnmegelızési Tanács megnevezése: Hajdúnánás Város Bőnmegelızési Tanácsa
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
A Bőnmegelızési Tanács székhelye:
A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. § (2) bekezdése értelmében a
Bőnmegelızési Tanács mőködésének szabályait maga határozza meg, az alábbiak szerint:
I.
Általános rendelkezések
-

A közbiztonság területén jelentkezı helyi önkormányzati feladatok stratégiájának,
kezelésének kidolgozása és hatékony mőködtetése.

-

A Bőnmegelızési Tanács véleményezı, javaslattevı szervezet, mely a város
lakosságának, civil szervezeteinek, intézményeinek és gazdasági egységeinek
együttmőködésével valósítja meg céljait.

-

A Bőnmegelızési Tanács az alakuló ülésén minısített többséggel elfogadott Szervezeti és
Mőködési Szabályzat alapján mőködik.
II.
A Bőnmegelızési Tanács szervezete

1.

A Bőnmegelızési Tanács tagjai:
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat
- Városrendészeti tanácsnok
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
- Hajdúnánás Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
- Hajdúnánás Városi Rendırkapitányság
- Mezei İrszolgálat
- Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
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-

2.

Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság
Hajdúnánási Polgárır Egyesület
„İrszem” Bőnmegelızési Egyesület Biztonsági Szolgálat
Közbiztonsági Alapítvány
Országos
Mentıszolgálat Észak-alföldi
Regionális
Hajdúnánási Mentıállomása

Mentıszervezet

Tanácskozási joggal felruházott tagjai:
- Hajdúnánási Újság szerkesztısége
- Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítvány
- Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
III.
A Bőnmegelızési Tanács feladata és hatásköre

1. A Bőnmegelızési Tanács a tárgyévre vonatkozó, rögzített munkaterv szerint tartja üléseit.
2. A Bőnmegelızési Tanács döntési, irányítási jogkörrel nem rendelkezik, kizárólag
javaslattevı, véleményezı tevékenységet lát el.
3. A Bőnmegelızési Tanács javaslatait, véleményét állásfoglalások formájában rögzíti.
4. A Bőnmegelızési Tanács munkájában annak tagjai személyesen vagy képviselıjük –
elsısorban vezetıjük – útján vesznek részt. Akadályoztatása esetén a szervezet vezetıje
érdemi helyettesítésérıl gondoskodik.
Ebben az esetben a szervezetek állandó képviselıjének akadályoztatása esetén, a tagok, a
helyettesítınek kötelesek írásos meghatalmazást adni, melyet a Bőnmegelızési Tanács
ülésén a helyettesítınek át kell adnia a jegyzıkönyvvezetı részére.
5. A Bőnmegelızési Tanács tagjai díjazásra és költségtérítésre nem jogosultak.
6. A Bőnmegelızési Tanács minısített többségő szavazással, szavazati joggal rendelkezı
tagjai sorából alelnököt választ.
7. A Bőnmegelızési Tanács tagjainak megbízatása megszőnik:
a.) lemondással
b.) a Bőnmegelızési Tanács tagságának megszőnésével.
IV.
A Bőnmegelızési Tanács tagjainak feladata és hatásköre
1.

Az elnök
a.
b.
c.
d.

összehívja és vezeti a Bőnmegelızési Tanács ülését,
megállapítja és az ülés alatt figyelemmel kíséri az ülés határozatképességét,
biztosítja az ülés zavartalan rendjét,
a Bőnmegelızési Tanács munkatervében meghatározott ülést megnyitja,
vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát,
e. a vita alapján megfogalmazza a napirendi ponthoz kapcsolódó véleményt,
olyképpen, hogy arra egyértelmő igen-nel, vagy nem-el lehessen szavazni,
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f. a napirendi pontot szavazásra bocsátja, majd kihirdeti a vélemény alapján
elfogadott állásfoglalást,
g. berekeszti az ülést
2.

Az alelnök
a. az elnök akadályoztatása esetén ellátja az 1. pontban meghatározott elnöki
feladatokat

3.

A Hajdúnánási Újság szerkesztısége, a Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítvány és
a Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

4.

a. tanácskozási joggal vesznek részt a Bőnmegelızési Tanács ülésein
b. tájékoztatást adnak a tanács ülésérıl.
c.
A Bőnmegelızési Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök,
mindkettıjük akadályoztatása esetén – függetlenül az általuk meghatalmazott
helyettesítıtıl - az ülésen megválasztott levezetı elnök vezeti.

5.

A Bőnmegelızési Tanács elnöke Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestülete által megválasztott személy lehet.

6.

A Bőnmegelızési Tanács ülésein szavazati joggal a Bőnmegelızési Tanács tagjai
rendelkeznek.
V.
A Bőnmegelızési Tanács mőködése

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

A Bőnmegelızési Tanács feladatait az ülésein gyakorolja.
A Bőnmegelızési Tanács félévente (tavasszal és ısszel), - ill. rendkívüli esetekben az
elnök, vagy a tanács legalább 3 tagjának kezdeményezésére - ül össze.
Az ülés meghívóját és írásos anyagát az ülést megelızı 8. napig kell a tanács tagjaihoz
eljuttatni.
A jegyzıkönyv elkészítésérıl a Polgármesteri Hivatal gondoskodik, mely tartalmazza
a Bőnmegelızési Tanács tagjait, a jelenlévı tagokat, illetve azok meghatalmazottjait, a
hozott állásfoglalásokat és a leadott szavazatokat.
A jegyzıkönyvet az elnök és az alelnök írja alá.
A jegyzıkönyvek és a hozzá kapcsolódó egyéb dokumentumok kezelését és
megırzését a Polgármesteri Hivatal végzi.
A Bőnmegelızési Tanács ülése határozatképes, amennyiben a szavazati joggal
rendelkezı tagok több mint fele jelen van.
A ülésen jelen lévı tagok nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel döntenek,
döntésüket állásfoglalás formájában rögzítik. A tárgyban megfogalmazott kisebbségi
véleményt az állásfoglalás végén rögzíteni kell. Minısített többségő szavazás
szükséges a szervezeti és mőködési rend elfogadásához, valamint az elnök és alelnök
megválasztásához.
A Bőnmegelızési Tanács ülései nyilvánosak.
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VI.
Záró rendelkezések
A Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata 2011. február 1-jén lép
hatályba.
Hajdúnánás, 2011. január 27.
Dombi György
elnök

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a „Hajdúnánás
intelligens iskoláiért” tárgyú (projekt azonosító: TIOP 1.1.1-07/1-2008 0831)
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, valamit a
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke - úgy is, mint a
Bírálóbizottság elnöke - ismertették a bizottságok javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés 1., majd
2. pontjairól.
A képviselı-testület a „Hajdúnánás intelligens iskoláiért” tárgyú (projekt azonosító:
TIOP 1.1.1-07/1-2008 0831) közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
készült elıterjesztés határozati javaslatának 1. pontját 9 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a „Hajdúnánás intelligens iskoláiért” tárgyú (projekt azonosító:
TIOP 1.1.1-07/1-2008 0831) közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
készült elıterjesztés határozati javaslatának 2. pontját 9 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:
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30/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja értelmében a Bírálóbizottság véleményének
figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerint a 393/2010.
(XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozattal elhatározott „Hajdúnánás intelligens
iskoláiért” címő projekt keretében végrehajtandó „TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 – árubeszerzés
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
1. A Szinva Net Informatikai Kft-nek (3518 Miskolc, Erenyı út 1.) az I. részre vonatkozó
ajánlata érvényes, ugyanis a részajánlatra vonatkozó ajánlata mindenben megfelelt a
kiírásnak.
2. A Szinva Net Informatikai Kft-nek (3518 Miskolc, Erenyı út 1.) a II. részre vonatkozó
ajánlata a Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontjára tekintettel a Kbt. 88. § (1) bekezdés f)
pontja alapján érvénytelen, ugyanis az ajánlat nem felelt az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
3. Az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft-nek (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) az
I. részre vonatkozó ajánlata érvényes, ugyanis a részajánlatra vonatkozó ajánlata
mindenben megfelelt a kiírásnak.
4. Az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft-nek (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) a
II. részre vonatkozó ajánlata érvényes, ugyanis a részajánlatra vonatkozó ajánlata
mindenben megfelelt a kiírásnak.
5. A FullTec Computer Kft-nek (1196 Budapest, Jáhn Ferenc u. 226.) az I. részre vonatkozó
ajánlata érvényes, ugyanis a részajánlatra vonatkozó ajánlata mindenben megfelelt a
kiírásnak.
6. A FullTec Computer Kft-nek (1196 Budapest, Jáhn Ferenc u. 226.) a II. részre vonatkozó
ajánlata a Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontjára tekintettel a Kbt. 88. § (1) bekezdés
f) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az ajánlat nem felelt az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
7. Az ICT Systems Zrt-nek (1116 Budapest, Barázda u. 42.) az I. részre vonatkozó ajánlata
érvényes, ugyanis a részajánlatra vonatkozó ajánlata mindenben megfelelt a kiírásnak.
8. A Balázs-Diák Kft-nek (1043 Budapest, Csányi László u. 34.) a II. részre benyújtott
ajánlata a Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontjára tekintettel a Kbt. 88. § (1) bekezdés
f) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az ajánlat nem felelt az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıket értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. február 10.

31/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja értelmében
a Bírálóbizottság véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési
Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerint a 393/2010. (XI. 25.) számú
Képviselı-testületi Határozattal elhatározott „Hajdúnánás intelligens iskoláiért”
címő projekt keretében végrehajtandó „TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 –
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árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az
alábbiak szerint hozza meg:
1. A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás I. része nyertesévé a FullTec Computer
Kft-t (1196 Budapest, Jáhn Ferenc u. 226.) nyilvánítja.
2. A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás I. része tekintetében a második
helyezettnek (a második legkedvezıbb ajánlatot benyújtónak) a Szinva Net
Informatikai Kft-t (3518 Miskolc, Erenyı út 1.) nyilvánítja.
3. A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás II. része nyertesévé az ezen rész
tekintetében egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó Albacomp RI
Rendszerintegrációs Kft-t (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.)
nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıket értesítse, valamint az
eljárás nyertesével a szerzıdés megkötésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. február 10.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az Északhajdúsági Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tagjának
megválasztására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr kiegészítıjében elmondta, hogy ezt a tisztséget
korábban Dr. Kiss József képviselı úr látta el, de mivel képviselıi mandátuma
megszőnt, ezért szükséges az új tag választása.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési
Bizottságok elnökei ismertették a bizottságok javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr hozzászólásában elmondta, hogy jónak tartja azt, hogy a
polgármester úr képviselje a várost. Igaz, hogy beruházás szerint nem a legnagyobbak
vagyunk, de a pénzügyi bizottságban betöltött szerepünk nagy súlyt képez.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el azzal, hogy köszönettel a jelölést
elfogadja.
A képviselı-testület az Észak-hajdúsági Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa tagjának megválasztására készült elıterjesztés határozati javaslatát
azzal a kiegészítéssel, hogy a tanácsba Szólláth Tibor polgármestert delegálja 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

32/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Észak-Hajdúsági
Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselıjeként Szólláth Tibor
polgármestert delegálja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl Hajdúdorog
Város Önkormányzatának polgármesterét, mint az Észak-Hajdúsági
Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnökét
értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. február 04.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

(Az ülésre Fekete Erika kistérségi menedzser megérkezett.)
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a pedagógiai
szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó kistérségi támogatások igénybevételére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Mivel az elıterjesztést tárgyaló bizottságok - Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési,
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságok - részérıl az elıterjesztés határozati
javaslatával kapcsolatban módosító javaslat nem született, illetve kérdés, észrevétel,
megjegyzés az elıterjesztéssel kapcsolatba nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr
szavazást rendelt el.

A képviselı-testület a pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó
kistérségi támogatások igénybevételére készült elıterjesztés határozati javaslatát
9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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33/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat és a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) közötti - a pedagógiai szakszolgálati
feladatok ellátására vonatkozó - együttmőködési megállapodást a melléklet
szerint elfogadja.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az együttmőködési
megállapodás aláírására, és felkéri, hogy az aláírt együttmőködési
megállapodást a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás részére küldje meg.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. február 04.

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészrıl a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás (székhely:
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.; képviseletében eljáró: Kiss Attila, elnök) – a
továbbiakban Társulás - ;
másrészrıl Hajdúnánás Város Önkormányzata (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér
1., képviseletében eljáró: Szólláth Tibor, polgármester) – a továbbiakban Önkormányzat - ;
között a mai napon a következı feltételek szerint:
1. A megállapodás célja:
A

Felek

megállapodnak

abban,

hogy

-

Hajdúnánás

Városi

Önkormányzat

Képviselı-testületének 33/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozata értelmében - a
Társulási megállapodás alapján és a jelen okiratban foglaltak szerint, a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 34-35. §-okban szabályozott pedagógiai szakszolgálat kistérségi
szinten történı feladatellátása tárgyában 2011. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig
terjedı idıtartamra megállapodást kötnek.
2. A megállapodás alapja:
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 8. számú
melléklet III. fejezetének 2.2.2. alpontja.

55
2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat
Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztõ
felkészítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés
FAJLAGOS ÖSSZEG: 14 000 forint/fı/év
– 2011. költségvetési évben idıarányosan 4 hónapra
– 2012. költségvetési évben idıarányosan 8 hónapra.
A többcélú kistérségi társulás alaptámogatást a Közokt. tv. 34. § a)–b), d)–f) és h) pontjai
szerinti pedagógiai szakszolgálati feladatok közül legalább kettı ellátásának megszervezése
esetén azon ellátottak után veheti igénybe, akiket a társulás – az e célra vezetett nyilvántartás
szerint – a nevelési évek/tanévek során legalább az alábbi gyakorisággal részesít ellátásban:
– logopédiai ellátás esetén legalább heti egy alkalommal,
– a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 5. § (2) bekezdésében és az 1. számú melléklete 6. és 7.
pontjában meghatározottak figyelembevételével megszervezett gyógytestnevelés esetén
legalább heti két alkalommal,
– nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gondozás esetén 2011. évben legalább hat
alkalommal,
– továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén 2011. évben legalább egy alkalommal,
– gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztı felkészítés esetén a
4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben meghatározott idıkeretben.
A többcélú kistérségi társulás a nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai
fejlesztés

és

gondozás,

fejlesztı

felkészítés,

logopédiai

ellátás,

gyógytestnevelés

szakszolgálati feladatok esetében az alaptámogatás kétszeresét veheti igénybe azon ellátottak
után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben
biztosítja, ahol óvodai nevelésben részesülnek, illetve tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.
Nevelési tanácsadás esetében a támogatás kizárólag a nevelési tanácsadó, a nevelési
tanácsadás feladatait is ellátó egységes pedagógiai szakszolgálat által biztosított fejleszı
foglalkoztatásban, terápiás gondozásban részesült ellátottak után igényelhetı. A 2011. évben
legalább hat alkalommal történı ellátásba a gyermek, a tanuló vizsgálata – melynek
eredményeként az ellátásba vétel megállapításra kerül – nem számítható be, csak a
szakvélemény alapján végzett tényleges fejlesztés, terápiás gondozás.
Logopédiai ellátás esetén a támogatás szempontjából nem vehetık figyelembe – a 4/2010.
(I. 19.) OKM rendelet 29. §(1) bekezdésének rendelkezése szerinti – a kizárólag az óvodai
nevelésben részt vevı gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát szolgáló
szőrıvizsgálaton részt vevık.
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A közoktatási feladatokhoz a támogatás a Kiegészítı szabályok 2.1. pontja szerinti
feltételeknek megfelelı intézmények, továbbá a 2.2.1. e) pont szerinti támogatással érintett
tagintézmények mőködési és fejlesztési kiadásához, valamint a pedagógiai szakszolgálati
feladatok mőködési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel.
3. A megállapodás tárgya:
A feladatellátás keretében az Önkormányzat biztosítja, hogy a Makláry Lajos Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
(4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3., továbbiakban: Intézmény) által 2011. január 1-tıl 2011.
december 31-ig ellátja:
-

Nevelési tanácsadás keretén belül a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdı gyermek problémáinak feltárását, ennek alapján szakvélemény készítését, a
gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatását a pedagógus és a szülı bevonásával,
továbbá az óvoda megkeresésére szakvélemény készítését az iskolakezdéshez, ha a
gyermek egyéni adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi. A nevelési tanácsadás e
feladatai körében pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást
nyújt a gyermeknek, a tanulónak, illetve támogatja a pedagógus nevelı és oktató
munkáját, segíti a családdal való kapcsolattartást.

-

Logopédiai ellátás keretében a beszédindítás, beszédhibák javítását, nyelvikommunikációs zavarok javítását, dyslexia megelızését és gyógyítását.

-

Gyógytestnevelés keretében a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú
testnevelési foglalkoztatását, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szőrıvizsgálat gyógyvagy könnyített testnevelésre utalja.

Nevelési tanácsadásban, logopédiai ellátásban és gyógytestnevelésben kell részesíteni
Hajdúnánás és Hajdúdorog közigazgatási területén élı azon lakosokat, akik ez ellátások
igénybevételére jogosultak.

4. A Felek jogai és kötelezettségei:
- A megállapodás megszegésébıl eredı károkért a szerzıdést megszegı fél a másik fél
irányába felelısséggel tartozik.
- A szerzıdés megszegésbıl eredı kár összegét a felek egyeztetés útján közösen állapítják
meg, és megállapodásban rögzítik a kártérítés módját és határidejét.
- A feleket együttmőködési kötelezettség terheli a folyamatos ellátás biztosítása érdekében
szerzıdésszegés esetén is.
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- Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a közoktatási szakszolgálati feladatellátásokra
vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek
betartására.
- Az Önkormányzat a Társulás részére a feladatellátás mőködésérıl igény szerint, de
legalább évente egy alkalommal beszámol.
- Az Önkormányzat

köteles a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási

kötelezettség teljesítéséhez és a statisztikai adatgyőjtéshez szükséges adatokat kellı idıben,
írásban a Társulás rendelkezésére bocsátani.
- Az Önkormányzat vezetıje kijelenti, hogy jelen megállapodással átvállalt feladatok
ellátására vonatkozó jogszabályokat, szakmai követelményeket az Intézmény ismeri, azokat
maradéktalanul betartja és betartatja.
- Az Önkormányzat vezetıje évente tájékoztatást ad a Társulási Tanácsnak a jelen
megállapodásban vállaltak megvalósításáról.
- Felek a megállapodás alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó
ellenérték összegét - a mindenkor érvényes költségvetési törvény és más jogszabályok
elıírásaitól függıen - az alábbiak szerint állapítják meg: az ellenérték összege a Társulás által
igényelhetı kiegészítı támogatás összegével azonos összeg. A Társulás az állami támogatás
igénylését a Társulás munkaszervezete útján végzi.
- Társulás az állami támogatás igénylését a hatályos költségvetési törvényben foglalt
szabályoknak megfelelıen nyújtja be. A támogatás igénylésén túlmenıen elvégzi azok
módosítását, az arról való lemondást és a velük való elszámolást az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény V. fejezetében foglalt szabályainak megfelelıen.
- A Társulás a szolgáltatás ellenértékét a Társulás bankszámlaszámára történı megérkezését
követı 15 banki napon belül köteles átutalni az Önkormányzat OTP Bank Nyrt. Hajdúnánási
Fiókja által vezetett 11738077-15372662 számú pénzforgalmi számlájára.
- Az Önkormányzat a Társulástól befolyó ellenértéket továbbítja az Intézménynek, aki azt
a kapcsolódó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a szolgáltatással felmerülı mőködési
költségekre használhatja fel. Az Önkormányzat a társulástól kapott ellenértéket illetve annak
felhasználását számvitelében köteles elkülönítetten nyilvántartani.
- Az Önkormányzat vállalja, hogy a megállapodásban meghatározott feladatokat az állami
normatíva felhasználásával látja el. Az ellátás térítésmentesen vehetı igénybe. Az ellátás
igénybevétele önkéntes.
5. A megállapodás megszőnése:
A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás megszőnik:
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a)

A jelen megállapodásban meghatározott idıtartam leteltével,

b)

rendkívüli felmondás esetén,

c)

közös megegyezéssel.

6. Feladatellátással kapcsolatos egyéb rendelkezések
- Azonnali hatályú, rendkívüli írásban közölhetı felmondásnak van helye:
a) a Társulás részérıl, ha az Önkormányzat:
- ellátási kötelezettségének figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget,
- a közoktatási szakszolgálati feladatellátás mőködése során a törvényességi
felügyeletet ellátó jegyzı írásbeli megállapítása szerint az ellátottak érdekeit
sértı, súlyos törvénysértést követett el;
b) az

Önkormányzat

részérıl,

ha

a

Társulás

az

esedékes

fizetési

kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, annak ellenére,
hogy

a

kincstár

folyósította

részére

a

közoktatási

szakszolgálati

feladatellátással kapcsolatos támogatást.
- A felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat - a jelen szerzıdés szerinti –
közoktatási szakszolgálati feladatellátás biztosításával akkor hagyhat fel, ha ezt a
szándékát írásban közli:
- az ellátottakkal, illetve azok törvényes képviselıivel,
- az ellátottakkal, illetve azok törvényes képviselıivel,
- a Társulással
- a törvényességi felügyeletet ellátó jegyzıvel.
A mőködést a közlés idıpontjától számított legalább hatvan nap elteltével lehet megszüntetni,
kivéve, ha a fenntartó az ellátottakról azt megelızıen megfelelıen gondoskodik.
7. Kiegészítı rendelkezések:
A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket tárgyalás útján kívánják
rendezni.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a
közoktatási szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok az
irányadók.
Jelen megállapodás három példányban készült és hat számozott oldalból áll.
Jelen megállapodást a Felek képviselıi, mint akaratukkal megegyezıt jóváhagyólag aláírják.
Hajdúnánás, 2011. január 27.
Kiss Attila
elnök

Szólláth Tibor
polgármester
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Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

(Az ülésrıl Fekete Erika kistérségi menedzser távozott.)
TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat közoktatási intézményrendszerének átszervezéséhez kapcsolódó
tevékenységekre beérkezett szolgáltatási árajánlatokra
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr a mai napon kiadott 1553-24/2011. számú
kiegészítés alapján ismertette a szakértıi szolgáltatások témakörét, valamint a két
ajánlatot adó iroda árajánlati összegét. A témakörökbıl kiemelte humánerıforrás
fejlesztési terv (2011-2016.) elkészítését, amely szorosan kapcsolódik a 2.) napirendi
pontban elfogadottakhoz.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi; és a Mővelıdési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottságok elnökei ismertették a bizottságok javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el, azzal az apró módosítással,
hogy „a szakértıi díj összege mindösszesen bruttó ….. Ft” szövegrész helyett a
testület „a szakértıi díj összegét az árajánlatban szereplı 3.200.000.- Ft+ÁFA
összegben” fogadja el.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási
intézményrendszerének átszervezéséhez kapcsolódó tevékenységekre beérkezett
szolgáltatási árajánlatokra készült elıterjesztés határozati javaslatát - az elhangzott
módosítással együtt - 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással (Oláh Miklós, Tóth Imre)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

34/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás város közoktatási
intézményrendszerének átszervezéséhez kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szakértıi
segítséget vesz igénybe.
A képviselı-testület az alábbi feladatok elvégzésével:
-

Hajdúnánás város közoktatási feladat-ellátási és fejlesztési tervének (2011-2017.)
elkészítése.
Határidı: 2011. február 28.

-

A város közoktatási esélyegyenlıségi programjának átdolgozása
esélyprogrammá (oktatás, egészségügy, szociális ellátás, közmővelıdés).
Határidı: 2011. május 30.

-

Humánerıforrás fejlesztési terv (2011-2016.) elkészítése.
Határidı: 2011. április 30.

komplex
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-

Hajdúnánás város közoktatási
elıkészítése.
Határidı: 2011. június 30.

intézményátszervezésének

tanügy-igazgatási

-

Az intézményátszervezés következtében átdolgozott dokumentumok (pedagógiai
programok, szervezeti és mőködési szabályzatok, házirendek, intézményi
minıségirányítási programok) ellenırzése, véleményezése.
Határidı: 2011. augusztus 30.

-

Az egységes városi alapfokú mővészetoktatási koncepció kidolgozása, profilbıvítés
elıkészítése, programkészítés, a minısítési dokumentáció elkészítésének segítése.
Határidı: 2011. május 30.

az OKTADOR Bt. (4200 Hajdúszoboszló, Török u. 3. szám) alatti tanácsadó céget bízza meg.
A képviselı-testület a Hajdúnánás város közoktatási intézményrendszerének átszervezéséhez
kapcsolódó feladatok elvégzésének véghatáridejét 2011. augusztus 30. napjában határozza
meg.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a szakértıi díj összegét az árajánlatban
szereplı 3.200.000.- Ft+ÁFA összegben a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi
költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy az OKTADOR Bt. (4200 Hajdúszoboszló, Török u. 3. szám)
alatti tanácsadó cég képviselıjét a képviselı-testület döntésérıl értesítse, egyben
felhatalmazza a Hajdúnánás város közoktatási intézményrendszerének átszervezéséhez
kapcsolódó feladatok elvégzésének feltételeit rögzítı szerzıdés aláírására.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. február 4 .
- szerzıdés megkötése
2011. február 15.
- szakértıi díj 2011. évi költségvetésbe történı tervezése
2011. augusztus 30. - Hajdúnánás város közoktatási intézményrendszerének
átszervezéséhez kapcsolódó feladatok elvégzésének
véghatárideje

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENEGYEDIK
NAPIRENDI PONT
TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a
Hajdúnánási Óvoda 7. sz. Óvoda tagintézményénél jelentkezett főtési rendszer
meghibásodásáról és azzal kapcsolatban tett intézkedésekrıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A tájékoztatóval kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi; a Városfejlesztési; és a
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságok elnökei ismertették a bizottságok
javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr bevezetıjében elmondta, hogy Bényei Sándor
szakértı úr igen részletesen vázolta az intézményeink állapotát, ez az elıterjesztés is
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ezt tükrözi, itt a kazánház elég messzire került az épülettıl. Egy csı meghibásodása
miatt naponta több liter vízzel kell feltölteni a kazánt. A feltárás megtörtént, a
vezetékcsere elkerülhetetlen. Ajánlat érkezett egy modernebb megoldásra, illetve egy
ugyanilyen megoldásra. A kettı közötti különbözet kb. 500 eFt. A maga részérıl az
olcsóbb megoldást javasolja elfogadásra, hiszen ez a csı is kibírt 30 évet.
Megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Buczkó József képviselı úr jelezte, hogy a Városfejlesztési Bizottság ülésén
elhangzott az, hogy az ajánlattevıtıl a képviselı-testületi ülésig elıszigetelt
csıvezeték beépítésére vonatkozó árajánlatot kérjünk és a képviselı-testület a
benyújtott új ajánlat figyelembe vételével választja ki a kivitelezıt.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy a vállalkozó megkeresése megtörtént,
de jelezte, hogy a kért technológiát nem tudja megvalósítani.
Oláh Miklós képviselı úr jelezte, hogy azért került a kazánház olyan messze az
épülettıl az építkezés során, mert korábban gázolajjal főtöttek és a védıtávolság miatt
volt szükséges ezt a távolságot betartani. A más főtési módra való áttéréskor viszont
valószínő nem volt gazdaságos a kazánházat közelebb megépíteni.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a legalacsonyabb - 1.924.875.Ft - összegő ajánlatról.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Óvoda 7. sz. Óvoda tagintézményénél jelentkezett
főtési rendszer meghibásodásáról és azzal kapcsolatban tett intézkedésekkel
kapcsolatban az 1.924.875.- Ft - összegő ajánlatot 8 igen szavazattal, 1 képviselı
(Dr. Juhász Endre) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után javasolta, hogy tekintve az elızıekben
elfogadott ajánlatot a határozati javaslatban szereplı 2 millió Ft keretösszeget is
fogadja el a testület.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Óvoda 7. sz. Óvoda tagintézményénél jelentkezett
főtési rendszer meghibásodásáról és azzal kapcsolatban tett intézkedésekrıl készült
tájékoztató határozati javaslatát 8 igen szavazattal, 1 képviselı (Dr. Kis Ágnes) nem
vett részt a szavazásban elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

35/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási
Óvodához tartozó 7. Számú Óvoda (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám)
tagintézménynél jelentkezett főtési rendszer meghibásodásáról és azzal
kapcsolatban tett intézkedésekrıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
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A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás összegét,
mindösszesen bruttó 2 millió Ft keretösszeget a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. február 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
406/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján elkészített, az
„Egyablakos ügyfélszolgálati rendszer kialakításának lehetısége Hajdúnánáson” címő
tanulmány jóváhagyására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a 406/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján
elkészített, az „Egyablakos ügyfélszolgálati rendszer kialakításának lehetısége
Hajdúnánáson” címő tanulmány jóváhagyására készült elıterjesztés határozati
javaslatát 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Dr. Kis Ágnes) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

36/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 406/2010. (XI. 25.)
számú Képviselı-testületi Határozata alapján létrejött vállalkozási szerzıdés
alapján elkészített, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
integrált ügyfélszolgálati rendszer kialakítására vonatkozó szakértıi anyagot
megismerte, és elfogadja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzıdés
alapján járó vállalkozási díj kifizetésérıl, valamint a tanulmány alapján az
egyablakos ügyfélszolgálati rendszer Hajdúnánáson történı fokozatos
kialakításához - figyelemmel az adott területet érintı társadalmi, valamint
jogszabályi követelményekre és változásokra - szükséges intézkedések
megtételéhez igazodóan az elıterjesztések elkészítésérıl a késıbbi döntések
meghozatala érdekében folyamatosan gondoskodjon.
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Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. február 28. - vállalkozási díj kifizetése
folyamatos
- egyablakos
ügyfélszolgálati
rendszer
kialakíthatóságának nyomon követése, a
késıbbiekben
indokolt
döntések
meghozatalához szükséges elıterjesztések
elkészítése
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
Európai Bizottság Európa a polgárokért program keretében testvérvárosi találkozók és
tematikus hálózatok, illetve CIVILCOM Egyesület által kiírt szervezetek/intézmények
komplex számítástechnikai infrastruktúra-fejlesztése címő pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr szóbeli kiegészítıjében elmondta, hogy a pályázatok
beadásához önerı nem szükséges. Ezt a munkát az a pályázatíró csoport készítette elı,
akik a múlt év végen kerültek megbízásra.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatának pontjairól.
A képviselı-testület az Európai Bizottság Európa a polgárokért program keretében
testvérvárosi találkozók és tematikus hálózatok, illetve CIVILCOM Egyesület által
kiírt szervezetek/intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra-fejlesztése
címő pályázat benyújtására készült elıterjesztés határozati javaslatának 1.) pontját
9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az Európai Bizottság Európa a polgárokért program keretében
testvérvárosi találkozók és tematikus hálózatok, illetve CIVILCOM Egyesület által
kiírt szervezetek/intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra-fejlesztése
címő pályázat benyújtására készült elıterjesztés határozati javaslatának 2.) pontját
9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az Európai Bizottság Európa a polgárokért program keretében
testvérvárosi találkozók és tematikus hálózatok, illetve CIVILCOM Egyesület által
kiírt szervezetek/intézmények komplex számítástechnikai infrastruktúra-fejlesztése
címő pályázat benyújtására készült elıterjesztés határozati javaslatának 3.) pontját
9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
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A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:

37/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván
benyújtani az Európai Bizottság Európa a polgárokért program I. akció:
Aktív polgárok Európáért 1. Testvérvárosi program 1.1 Testvérvárosi
kapcsolatok pályázati programjára,~13.000 Euro összeg erejéig.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásához
szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. január 31.

38/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván
benyújtani az Európai Bizottság Európa a polgárokért program I. akció:
Aktív polgárok Európáért 1. Testvérvárosi program 1.2 Tematikus hálózatok
pályázati programjára,~ 50.000 Euro összeg erejéig.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásához
szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. január 31.

39/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván
benyújtani a CIVILCOM Egyesület Szervezetek/intézmények komplex
számítástechnikai
infrastruktúra-fejlesztése
pályázati
programjára,
850.000.- Ft összeg erejéig.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy - nyertes pályázat esetén
- a program megvalósítására beszerzett eszközök fenntartásának költségeit
biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásához
szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. január 31.
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Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
önkormányzati tulajdonban lévı mezıgazdasági földterületek hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési
Bizottságok elnökei ismertették a bizottságok javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy a 0117/6-os helyrajzi számú terület
kivételével a többi kérdésben a testület az önkormányzat hosszú távú érdekeire
tekintettel most ne döntsön. Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e
kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatának II. pontjáról, illetve a határozati javaslat I. pontjának levételérıl a
napirend tárgyában.
A képviselı-testület az önkormányzati tulajdonban lévı mezıgazdasági földterületek
hasznosítására készült elıterjesztés határozati javaslatának II. pontját 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az önkormányzati tulajdonban lévı mezıgazdasági földterületek
hasznosítására készült elıterjesztés határozati javaslatának I. pontját 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) levette a napirend tárgyában.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:

40/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévı 0117/6 hrsz-ú mezıgazdasági hasznosítású,
szántó-gyep mővelési ágú földterületet pályázati eljárás keretében történı
bérbeadás útján kívánja hasznosítani 5 éves határozott idıtartamra az alábbi
feltételekkel:
-A bérleti díjat 4,- Ft/m2/év összegben határozza meg.
-A földrészlet területének 2/3-a után kell csak bérleti díjat fizetni.
-A bérleti díjat nem kell az infláció mértékével emelni, de ebben az
esetben bérleti díj mérséklésére nem kerülhet sor az idıjárás
viszontagságai miatt.
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-A területet a megtekintett állapotban lehet bérbe venni, a területet
esetleges, szükség szerinti kimérettetésének költsége az önkormányzatot
anyagilag nem terheli, azt a bérlı saját költségén elvégeztetheti.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban kell
közzétenni, esetleges sikertelenség esetén további két egymást követı
számban is kerüljön meghirdetésre a folyamatosság érdekében. A pályázat
legutolsó megjelenési idıpontjától a pályázat benyújtására legalább
15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes
szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati
Rendeletben foglaltak szerinti lebonyolításáról gondoskodjon, illetıleg
felhatalmazza a bérleti szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. február 15. - a pályázat kiírására és folyamatosan
2011. április 30. - a szerzıdés megkötésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENÖTÖDIK
NAPIRENDI
PONT
TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
önkormányzati tulajdonban lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek további
hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési
Bizottságok elnökei ismertették a bizottságok javaslatait.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr - az elızı napirendi ponthoz hasonlóan - javasolta,
hogy a 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 3. szám alatt levı, korábban üzletként mőködı
ingatlant vegyük ki a határozati javaslatok közül. Indokként elmondta, hogy abban a
helyiségben egy ún. pénztár nélküli üzletet kívánunk kialakítani, ahol adományként
ruhanemőt lehetne leadni az erre rászorultak részére. Ilyen jellegő üzletek már
mőködnek az országban, helyben ezzel is enyhítenénk a rászorultak helyzetén.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatának I-III./ pontjairól, illetve a
IV./ pontjának levételérıl a napirend tárgyában.
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A képviselı-testület az önkormányzati tulajdonban lévı nem lakás céljára szolgáló
helyiségek további hasznosítására készült elıterjesztés határozati javaslatának
I./ pontját 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az önkormányzati tulajdonban lévı nem lakás céljára szolgáló
helyiségek további hasznosítására készült elıterjesztés határozati javaslatának
II./ pontját 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az önkormányzati tulajdonban lévı nem lakás céljára szolgáló
helyiségek további hasznosítására készült elıterjesztés határozati javaslatának
III./ pontját 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az önkormányzati tulajdonban lévı nem lakás céljára szolgáló
helyiségek további hasznosítására készült elıterjesztés határozati javaslatának
IV./ pontját 9 igen szavazattal (egyhangúlag) levette a napirend tárgyában.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:

41/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. § (3) bekezdésében,
illetıleg az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának
szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet 41. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az
önkormányzat tulajdonát képezı, Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. szám alatti, 17 m2
alapterülető, 14. számú garázst pályázati eljárás keretében történı bérbeadás útján
kívánja hasznosítani 5 éves határozott idıtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi
Határozatban a gépjármőtárolás céljára használt garázs bérleti díjként
meghatározott 500,- Ft/m2/hó + ÁFA összeg érvényes.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újság legalább három
egymást követı számában és az önkormányzat honlapján folyamatosan kell
közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési idıpontjától a pályázat benyújtására
legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerinti
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lebonyolításáról gondoskodjon, illetıleg felhatalmazza a bérleti szerzıdés
megkötésére.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. február 15. - a pályázat kiírására és folyamatosan
2011. április 30. - a szerzıdés megkötésére
2011. május 19. - az elıterjesztés elkészítésére (szükség szerint)

42/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. § (3) bekezdésében,
illetıleg az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának
szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet 41. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az
önkormányzat tulajdonát képezı, Hajdúnánás, Dorogi u. 3. szám alatti, 15 m2
alapterülető, 2. számú garázst pályázati eljárás keretében történı bérbeadás útján
kívánja hasznosítani 5 éves határozott idıtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi
Határozatban a gépjármőtárolás céljára használt garázs bérleti díjként
meghatározott 500,- Ft/m2/hó + ÁFA összeg érvényes.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újság legalább három
egymást követı számában és az önkormányzat honlapján folyamatosan kell
közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési idıpontjától a pályázat benyújtására
legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerinti
lebonyolításáról gondoskodjon, illetıleg felhatalmazza a bérleti szerzıdés
megkötésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. február 15. - a pályázat kiírására és folyamatosan
2011. április 30. - a szerzıdés megkötésére
2011. május 19. - az elıterjesztés elkészítésére (szükség szerint)

43/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. § (3) bekezdésében,
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illetıleg az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának
szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet 41. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az
önkormányzat tulajdonát képezı, Hajdúnánás, Hunyadi u. 7. szám alatti, 27 m2
alapterülető üzletet pályázati eljárás keretében történı bérbeadás útján kívánja
hasznosítani 5 éves határozott idıtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi
Határozatban az üzlet, iroda céljára használat helyiség bérleti díjaként
meghatározott 1.200,- Ft/m2/hó + ÁFA összeg érvényes.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újság legalább három
egymást követı számában és az önkormányzat honlapján folyamatosan kell
közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési idıpontjától a pályázat benyújtására
legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerinti
lebonyolításáról gondoskodjon, illetıleg felhatalmazza a bérleti szerzıdés
megkötésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. február 15. - a pályázat kiírására és folyamatosan
2011. április 30. - a szerzıdés megkötésére
2011. május 19. - az elıterjesztés elkészítésére (szükség szerint)

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás, Móricz Zsigmond u. 4. szám alatti ingatlanon található két épület
elbontására vonatkozó árajánlatok elbírálásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a kiírásra hat pályázat érkezett. A
testület az elızı ülésen 1 millió Ft+ÁFA összegben határozta meg a bontásra szánt
összeget. A beérkezett legolcsóbb ajánlat bruttó 1.625.000.-Ft. Ez magasabb, mint
amit a testület meghatározott. Kérdés, hogy kiegészítjük-e a korábban meghatározott
összeget, a maga részérıl javasolja azt.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el, kiegészítve az elıterjesztés
határozati javaslatát a NÁNÁS-ÚT Kft. adataival és bruttó 1.625.000.- Ft összeggel.
A képviselı-testület a Hajdúnánás, Móricz Zsigmond u. 4. szám alatti ingatlanon
található két épület elbontására vonatkozó árajánlatok elbírálásáról készült
elıterjesztés határozati javaslatát - az elhangzott kiegészítésekkel együtt - 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

44/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 4080 Hajdúnánás,
Móricz Zsigmond u. 4. szám alatti ingatlanon található két épület elbontására
vonatkozó árajánlatok elbírálásáról szóló elıterjesztést megismerve úgy
határoz, hogy a 4080 Hajdúnánás, Móricz Zsigmond u. 4. szám alatti,
1081. hrsz-ú, 1471 m2 alapterülető ingatlanon lévı 4 db önkormányzati
bérlakást tartalmazó két épület és a hozzájuk tartozó melléképületek bontási
munkáinak elvégzésére a NÁNÁS-ÚT Mély-Magasépítı és Karbantartó Kft.
(4080 Hajdúnánás, Polgári u. 699/4. hrsz.) bruttó 1.625.000.- Ft összegben
tett ajánlatát fogadja el.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 3/2011. (I. 14.)
számú Képviselı-testületi Határozatát akként módosítja, hogy a bontási
munka megvalósításához szükséges maximum bruttó 1.625.000.- Ft összeget
biztosít.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bontási munka
megvalósításához szükséges bruttó 1.625.000.- Ft keretösszeget a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a NÁNÁS-ÚT Mély-Magasépítı és
Karbantartó Kft-nek (4080 Hajdúnánás, Polgári u. 699/4. hrsz.) a
határozatban foglaltakról való értesítésérıl gondoskodjon, valamint
felhatalmazza a bontási szerzıdés aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. február 04. - az értesítésre
2011. február 11. - a bontási szerzıdés megkötésére
2011. február 15. - a költségvetésben történı tervezésre
2011. március 31. - a bontási munkálatok végrehajtására

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás, Marx Károly u. 12. szám alatti lakóépület bontására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ez az az épület, amely a Bölcsıde
mellett található.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban a Városfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság javaslatát.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Hajdúnánás, Marx Károly u. 12. szám alatti lakóépület
bontására készült elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

45/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 4080 Hajdúnánás,
Marx Károly u. 12. szám alatti ingatlanon található lakóépület bontására
készült elıterjesztést megismerve - az önkormányzati vagyonról és az arról
való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 8. § (2)
bekezdése alapján - kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 4080 Hajdúnánás,
Marx Károly u. 12. szám alatti, 3474. hrsz-ú, 536 m2 alapterülető ingatlanra
vonatkozó tulajdonjog bejegyzését követıen az ingatlanon található
lakóépületet elbontja a Városi Bölcsıde területének bıvítése céljából.
Felkéri a polgármestert, hogy a 4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 12. szám
alatti, 3474. hrsz-ú, 536 m2 alapterülető ingatlanra vonatkozó tulajdonjog
bejegyzését követıen a bontáshoz szükséges intézkedések megtételérıl, az
I. fokú építéshatóságnál a bontás bejelentésének kezdeményezésérıl, és a
bontást követıen az ingatlanon történt változásnak az ingatlannyilvántartásba történı átvezetésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: a tulajdonjog bejegyzését követıen - folyamatosan

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám alatti bérlakásokhoz tartozó 26 db külsı fáskamra és
1 db külsı tároló bontására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr kiegészítette az elıterjesztést még azzal, hogy ebben
hónapban jártak kint a Bocskai u. 79. és Bocskai u. 98. sz. alatt, illetve a tegnapi napon
az este folyamán ellenırzésre került sor a hivatal részérıl. Sajnos ez a rész is abba az
irányba megy, amely nem kívánatos sem a lakók, sem a város számára. Szembesültek
azzal, hogy a külsı fás kamrák állapota is igen leromlott, ezért is kértek árajánlatot
annak lebontására az esetleges baleset megelızésére. A legolcsóbb árajánlat bruttó 500
ezer Ft. Javasolta, hogy ezen összegért végeztessük el a bontást.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(Az ülésrıl Dombi György képviselı úr kiment, így a testület 8 fıvel folytatta tovább a
munkáját.)
A képviselı-testület a Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám alatti bérlakásokhoz tartozó
26 db külsı fáskamra és 1 db külsı tároló bontására készült elıterjesztés határozati
javaslatát 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

46/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás,
Bocskai u. 79. szám alatti bérlakásokhoz tartozó 26 db külsı fáskamra és
1 db külsı tároló bontására készült elıterjesztést megismerve - az
önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról
szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009.
(IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 8. § (2) bekezdése alapján - a Hajdúnánás,
Bocskai u. 79. szám alatti, 4828. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon
lévı, bérlakásokhoz tartozó építmény - amely 26 db, egyenként 3,8 m2
alapterülető külsı fáskamrából és 1 db 14,4 m2 alapterülető külsı tárolóból
áll - bontását határozza el azzal, hogy a munkálatok 2011. március 31-ig
valósuljanak meg.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bontási munka
megvalósításához szükséges bruttó 500.000,- Ft keretösszeget a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe betervezi.
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A képviselı-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az árajánlatok
benyújtói határozatban foglaltakról való értesítésérıl, az I. fokú
építéshatóságnál a bontás bejelentésének kezdeményezésérıl, és a bontást
követıen az ingatlanon történt változásnak az ingatlan-nyilvántartásba
történı átvezetésérıl gondoskodjon, valamint felhatalmazza a bontási
szerzıdés aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. február 04. - az értesítésre
2011. február 11. - a bontási szerzıdés megkötésére
2011. február 15. - a költségvetésben történı tervezésre
2011. március 31. - a bontási munkálatok végrehajtására
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Interpellációk
Szólláth Tibor képviselı úr elmondta, hogy Oláh Miklós képviselı úr interpellációt
nyújtott be, amelyre írásban válaszolt. Az interpellációt és az arra adott polgármesteri
választ a mai napon írásban a képviselık is megkapták. Megkérdezte, hogy Oláh
Miklós képviselı úr elfogadja-e az interpellációra adott választ.
Oláh Miklós polgármester úr köszönettel vette a választ, de véleménye szerint
polgármester úr egy lehetıséget kihagyott, ezért a választ nem tudja elfogadni.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a képviselı-testület tagjai
elfogadják-e a választ.
A képviselı-testület a „Kell-e központi költségvetési támogatás Hajdúnánás
városának?” címmel beadott interpellációra adott polgármesteri választ 6 igen, 1 nem
(Oláh Miklós) szavazattal és 1 tartózkodással (Tóth Imre) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

47/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Oláh Miklós
önkormányzati képviselı által a „Kell-e központi költségvetési támogatás
Hajdúnánás városának?” címmel beadott interpellációját megismerte és az
arra adott polgármesteri választ – az interpelláló képviselıvel ellentétben –
elfogadta.
Felelıs: Határidı: -
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Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
A továbbiakban Szólláth Tibor polgármester úr megadta a lehetıséget a
képviselıknek kérdések feltevésére.
Tóth Imre képviselı úr elsısorban a közvilágítással kapcsolatban jelzett problémát,
majd az ivóvíz-rekonstrukcióval kapcsolatban említette meg, hogy elázott egy nem
lakott lakás, ugyanis a tulajdonos a csapokat nyitva hagyta, és amikor a vizet
rányitották a lakás egy hétig ázott.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, hogy sajnos több településen elıfordult ilyen
eset, ott a kártalanítás már megtörtént, ezt jelezni kell a kivitelezı felé. A továbbiakban
a Szabó Dezsı u. és a Petıfi utcai lakók kérését hó eltakarítás kérése ügyben, valamint
a Nyugdíjas Klub kérését tolmácsolta.
Szólláth Tibor polgármester úr kiegészítésként elmondta, hogy több utcát beemeltek
a síkosság-mentesítésbe, illetve a só-homok keverék összetételének arányában is
változás történt.
Dombi György képviselı úr a Kasza utcai padkasüllyedésre hívta fel a figyelmet. A
továbbiakban javasolta, hogy a képviselı-testület egy perces néma csenddel
emlékezzen meg Bacskai Gábor volt önkormányzati képviselırıl, aki a közelmúltban
hunyt el.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy ha az idıjárás jobbra fordul, akkor
visszatérnek a munkálatok befejezésére, mert ez a mostani megoldás csak ideiglenes
volt a balesetek megelızése érdekében.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a nem lakott ingatlanok elıtti járdák
takarítására hívta fel a figyelmet, a maga részérıl a járdák leszórását javasolta.
Szólláth Tibor polgármester úr megjegyezte, hogy a nem lakott ingatlanok elıtt is
kötelezı az utak takarítása. A közterület-felügyelık figyelmét felhívja az ellenırzésre.
Ezek után a teremben levık felállással és egy perces néma csenddel emlékeztek meg
Bacskai Gábor volt önkormányzat képviselırıl.
Mivel több napirendi pont nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr a képviselıtestület nyilvános ülését du. 19.30 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.
kmft.
Szólláth Tibor
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

