Száma: 11420-1/2011.

„TERKA”

JEGYZİKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május
- pénteken - de. 8.00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

6-án

Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıjének kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(171/2011. (V. 06.) számú, 172/2011. (V. 06.), 173/2011. (V. 06.) számú
Képviselı-testületi Határozatok)

2.)

Elıterjesztés a Szociális Gondozási Központ intézményvezetıjének kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(174/2011. (V. 06.) számú, 175/2011. (V. 06.) számú Képviselı-testületi
Határozatok)

3.)

Elıterjesztés a 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetés pályázatának
benyújtásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(176/2011. (V. 06.) számú Képviselı-testületi Határozat)

4.)

Elıterjesztés a Soós család síremlékének helyreállításához
biztosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(177/2011. (V. 06.) számú Képviselı-testületi Határozat)

5.)

Különfélék

támogatás
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JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május
6-án - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl.
A képviselı-testület rendkívüli ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme
Jelen vannak a rendkívüli képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Ötvös Attila, Dr. Kis
Ágnes, Buczkó József, Dombi György, Oláh Miklós képviselık
A képviselı-testület rendkívüli ülésérıl távol maradt: Tóth Imre képviselı
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Kiss György
Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Benkıné Takács Mária a Szociális Iroda
irodavezetıje, Györök Andrea a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda ügyintézıje,
Dr. Nagy Attila revizor, Dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési
ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és szociális intézményi és személyzeti
ügyintézı, Jóna Imréné jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
az l.) napirendi Kovácsné Bata Éva, a Hajdúnánási Óvoda óvodavezetıje
pont tárgyalásánál:
Árpádné,
a
Szociális
Gondozási
Központ
a 2.) napirendi pont Tóth
tárgyalásánál:
intézményvezetıje, Keller Gyızıné, a Szociális Gondozási
Központ munkavállalója
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 8 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta. Jelezte, hogy 9,00 órára érkezik a Kézmő Nonprofit Kft.
képviseletében Szatmáry László termelési igazgató úr. A testület tagjainak lehetısége
lesz arra, hogy kérdéseket tegyenek fel a foglalkoztatás beindításával kapcsolatban.
Jelezte még, hogy a mai nap folyamán egy közös sajtótájékoztatóra is sor kerül, ahova
Rezsıfi István úr érkezik, aki az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
vezetıje. Ezen alkalomból kerül bejelentésre, hogy 2011. július 1-tıl megindul a
foglalkoztatás a korábbi MODE telephelyén. A sajtótájékoztató után pedig konkrét
tárgyalásokra kerül a megvalósítás technikai feltételeirıl.
Ezek után javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontokat
fogadja el megtárgyalásra.
A képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 8 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
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Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıjének kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a Szociális Gondozási Központ intézményvezetıjének kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés a 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetés pályázatának
benyújtásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés a Soós család síremlékének
biztosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Különfélék

helyreállításához

támogatás

Szólláth Tibor polgármester úr a szavazás után a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére
kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Dombi György képviselı urat javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
A képviselı-testület Dombi György képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 8 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánási Óvoda
intézményvezetıjének kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte az ülésen megjelent Kovácsné Bata Éva
intézményvezetı asszonyt és kérte, hogy nagyon röviden tájékoztassa a képviselıtestület tagjait a kérelem hátterérıl.
Kovácsné Bata Éva intézményvezetı asszony köszöntötte a képviselı-testület
tagjait. Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az egyik kolleganınek három évvel
ezelıtt kezdıdtek az egészségügyi problémái, aki természetesen kezeltette magát, de
korábban szóban a legutóbbi idıben pedig már sajnos írásban is jelezték a szülık,
hogy problémát észlelnek a kolleganıvel kapcsolatban. A mentális problémát a többi
kolleganı is jelezte fel. Erre ı, mint intézményvezetı kezdeményezte az orvosi
felülvizsgálatot, ott I. fokon alkalmasnak találták a kolleganıt. Próbálta a helyzetet úgy
segíteni, hogy egy közcélú foglalkoztatott folyamatosan besegített a csoportba, de
hosszú távon ez sem lehet megoldás. A II. fokú orvosi vizsgálat sajnos a kolleganıt
alkalmatlannak találta. Elmondta még, hogy nevezett 32 évig dolgozott ebben a

630

munkakörben, a munkáját mindig becsülettel, feladattudattal, kitartással látta el, a
maga részérıl sajnálja ezt a dolgot, de mivel a II. fok alkalmatlannak találta, így nem
foglalkoztatható tovább.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel és az
elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy leszázalékolással vagy
rokkantnyugdíjazással nem lett volna-e megoldható a helyzet.
Kovácsné Bata Éva intézményvezetı asszony a kérdésre válaszolva elmondta, hogy
nagyobb gyerekekkel vagy más munkakörben a kolleganı foglalkoztatható lenne a
szakorvos szerint, de kisgyerekekkel tovább nem.
Szólláth Tibor polgármester úr kiegészítette az elhangzottakat még azzal, hogy a
hivatal dolgozói is megvizsgálták, hogy a nevezettet végzettségének megfelelı
munkahelyen tudjuk-e foglalkoztatni, de sajnos nem tudunk neki a végzettségének
megfelelı álláshelyet biztosítani.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatának pontjairól külön-külön.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıjének kérelméhez készült
elıterjesztés határozati javaslatának 1.) pontját 8 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıjének kérelméhez készült
elıterjesztés határozati javaslatának 2.) pontját 8 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıjének kérelméhez készült
elıterjesztés határozati javaslatának 3.) pontját 8 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:

171/2011. (V. 06.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Óvoda
intézményvezetıjének az érintett közalkalmazott jogviszonyának a Kjt. 25. §
(1) bekezdésének e) pontja alapján, a Kjt. 30. § (1) bekezdés c) pontjában
szereplı okra tekintettel történı megszüntetésére irányuló kérelmét
megismerte és jóváhagyja.
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A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a jogviszony
megszüntetéséhez szükséges költségek összegét a 2012. évi költségvetésbe
betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a felmentési idıre járó illetmény és a
végkielégítés, valamint azok járulékainak 2012. évre áthúzódó kiadásainak a
2012. évi költségvetésben történı tervezésérıl gondoskodjon és felkéri az
intézmény vezetıjét, hogy az érintett közalkalmazott jogviszonyának
megszüntetése során a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint járjon el.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. május 10. - az intézményvezetı értesítésére
2012. február 15. - a költségvetésben való tervezésre

172/2011. (V. 06.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az érintett
közalkalmazott jogviszonyának megszőnésére tekintettel a Hajdúnánási
Óvoda engedélyezett álláskeretét 2012. február 1. napjától 1 fıvel csökkenti,
amely után a Hajdúnánási Óvoda engedélyezett álláskeretét 72 fıben hagyja
jóvá.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıjét
tájékoztassa a képviselı-testület döntésérıl, és gondoskodjon az
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében történı tervezésrıl.
A képviselı-testület felkéri a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıjét, hogy
az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatában a szükséges
módosításokat végezze el, és terjessze azt a képviselı testület elé.
Felelıs:

Szólláth Tibor polgármester
Kovácsné Bata Éva intézményvezetı
Határidı: 2011. május 10. - az intézményvezetı tájékoztatására
2012. február 15. - a költségvetésben történı tervezésre
2012. február 29. - az SzMSz módosítására

173/2011. (V. 06.) számú Képviselı-testületi Határozat
A Hajdúnánási Óvodában a 2012. évben 1 fı óvodapedagógus
közalkalmazotti jogviszonya szőnik meg a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 30. § (1) bekezdés
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c) pontja szerinti felmentéssel, aki a Kjt. 33. §-a és 37. §-a szerint
felmentésben és végkielégítésben részesül.
Az önkormányzat polgármesteri hivatalánál és egyéb költségvetési szerveinél
a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel
érintett
álláshelyeken
foglalkoztatottak
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetıség.
A képviselı-testület úgy határoz, hogy a bekövetkezı önkormányzatot érintı
anyagi teher mérséklése érdekében, amennyiben arra lehetıség lesz, élni
kíván a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatásigénylési lehetıségével.
Felkéri a polgármester, hogy a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési
döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez
szükséges feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. július 12. - a támogatás igénylésére
Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı

(Kovácsné Bata Éva intézményvezetı asszony távozott a képviselı-testület ülésérıl)

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Szociális
Gondozási Központ intézményvezetıjének kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 2011. június
l-i hatállyal felmentésre kerül Tóth Árpádné a magasabb vezetıi beosztásából és
áthelyezéssel a Városi Rendelıintézetbe kerül át azzal a nem titkolt szándékkal, hogy
2011. augusztusi határidıvel kidolgozásra kerülnek a házi szakápolási ellátási
feladatok feltételei. Erre az egy hónapra viszont megbízást kell adni a vezetıi
feladatok ellátására, és a munkáltatói jogok gyakorlására. Ezen feladatok ellátásával
Keller Gyızıné 4080 Hajdúnánás, Ady E. krt. 25. IV/14. szám alatti lakost javasolja.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
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Oláh Miklós képviselı úr megkérdezte, hogy egy hónapig nem foglalkoztatható-e
még a jelenlegi intézményvezetı asszony.
Dombi György képviselı úr megkérdezte, hogy mennyi a feladat ellátására a
megbízási díj javaslat.
Szólláth Tibor polgármester úr Oláh Miklós képviselı úr felé válaszában elmondta,
hogy munkajogásszal konzultáltak e kérdésben és ı is ezt a javaslatot tette, amelyet
Tóth Árpádné intézményvezetı asszony is elfogadott.
Dombi György képviselı úr felé válaszolva elmondta, hogy 80.000.- Ft/hó a javasolt
összeg.
Javasolta még, hogy a határozati javaslat elsı pontjában a felmentés dátuma ne 2011.
június 1-je, hanem május 31-e legyen, ne essen egy idıpontra a megszüntetés és a
megbízás dátuma.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatának pontjairól külön-külön.
A képviselı-testület a Szociális Gondozási Központ intézményvezetıjének kérelméhez
készült elıterjesztés határozati javaslatának l/a pontját - az elhangzott idıpont
módosítást is figyelembe véve - 7 igen szavazattal, l tartózkodással (Oláh Miklós)
elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Szociális Gondozási Központ intézményvezetıjének kérelméhez
készült elıterjesztés határozati javaslatának l/b pontját - az elhangzott idıpont
módosítást is figyelembe véve - 7 igen szavazattal, l tartózkodással (Oláh Miklós)
elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Szociális Gondozási Központ intézményvezetıjének kérelméhez
készült elıterjesztés határozati javaslatának 2. pontját - az elhangzott kiegészítést is
figyelembe véve - 7 igen szavazattal, l tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:

174/2011. (V. 06.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Tóth Árpádné (4080
Hajdúnánás, Fürdı u. 1. szám), a Szociális Gondozási Központ
intézményvezetıje írásbeli kérelmére a 382/2010. (XI. 25.) számú Képviselıtestületi Határozattal adott magasabb vezetıi megbízását 2011. május 31-i
hatállyal, közös megegyezéssel megszünteti, és támogatja a Hajdúnánás Városi
Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézetbe történı áthelyezését.
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális Gondozási
Központ (4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12. szám) intézményvezetıje magasabb
vezetıi megbízásának 2011. május 31. napjával történı, közös megegyezéssel
való megszüntetése miatt a 145/2011. (IV. 28.) számú Képviselı-testületi
Határozatát hatályon kívül helyezi.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. május 31.

175/2011. (V. 06.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális Gondozási
Központ (4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12. szám) intézményvezetıje
magasabb vezetıi megbízásának 2011. június 1. napjával történı, közös
megegyezéssel való megszüntetése miatt – tekintettel a képviselı-testület
143/2011. (IV. 28.) számú Képviselı-testületi Határozatára, amely szerint
2011. június 30. napjával az intézmény megszüntetésre kerül – a Szociális
Gondozási Központ folyamatos mőködéséhez szükséges vezetıi feladatok
ellátásával, és a munkáltatói jogok gyakorlásával
Keller Gyızıné
4080 Hajdúnánás, Ady E. krt. 25. IV/14. szám
alatti lakost bízza meg 2011. június 1. napjától 2011. június 30. napjáig.
A vezetıi feladatok ellátásával megbízott részére 80.000,- Ft megbízási díjat
állapít meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. május 31.

Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı

(Az ülésre Török István képviselı úr megérkezett, így a testület 9 fıvel folytatta tovább
a munkáját.
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Az ülésrıl Tóth Árpádné intézményvezetı asszony és Keller Gyızıné munkavállaló
távozott.)
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 2011. évi
szociális nyári gyermekétkeztetés pályázatának benyújtásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr szóbeli kiegészítıjében elmondta, hogy 300 gyermek
részére tervezzük a nyári étkeztetést. Ennek korábban nem volt önrésze, most azonban
50 % és amennyit bevállal az önkormányzat, annyi támogatást kap a központi
forrásból. Elmondta még, hogy a korábbi években is 300 gyermek volt a támogatott.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr megkérdezte, hogy nem lehetne-e a tartalékból
finanszírozni ezt a költséget.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint mivel marad a rendkívüli gyermekvédelmi
feladaton forrás, ha az kimerül, akkor döntsön a testület a tartalékból történı pótlásról.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a 2011. évi szociális nyári gyermekétkeztetés pályázatának
benyújtásáról készült elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

176/2011. (V. 06.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelemmel a
települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából
2011. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és
elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/2011. (IV. 29) NEFMI
rendeletére – 300 rászoruló gyermek nyári étkeztetésének biztosítását
határozza el, melybıl 150 gyermek részére önerıbıl 45 napon keresztül napi
egyszeri melegétkezést, továbbá elızetes szülıi igény alapján az étkeztetés
idejére a gyermek felügyeletet biztosítja.
A képviselı-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerıt,
2.497.500,- Ft-ot az önkormányzat 2011. évi költségvetésének rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás
szakfeladaton
tervezett
elıirányzat
átcsoportosításával biztosítja.
Felkéri a polgármestert a pályázat határidıre történı benyújtására, továbbá a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011.
(II. 11.) számú Önkormányzati Rendeletének módosítására.
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Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. május 18. - a pályázat benyújtására,
2011. június 30. - az önkormányzati rendelet módosítására

Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Soós család
síremlékének helyreállításához támogatás biztosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr szóbeli kiegészítıjében elmondta, hogy maga a sír és
környezete rendben van, viszont az emlékmő megdılt. Az elıterjesztés a Református
Egyházközösség gondnokának kezdeményezésére került a képviselık elé, amelyben
egységesen 120-120 eFt-tal támogatná a kérelmet az Egyházközség, az iskola
alapítványa és az önkormányzat.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
(Az ülésre Szabóné Marth Éva képviselı asszony megérkezett, így a testület 11 fıvel
folytatta tovább a munkáját.)
Buczkó József képviselı úr véleménye szerint az intézménynek nagyobb figyelmet
kellene fordítani a síremlék rendben tartására, meglátása szerint a Csiha
Tagintézményben a technikai, szakemberi feltételek is rendelkezésre állnak.
Szólláth Tibor polgármester úr a kımőves munkák végzését tekintve egyetértett
képviselı úr hozzászólásával.
Oláh Miklós képviselı úr egyetértett Buczkó József képviselı úr hozzászólásával,
viszont nem tudja támogatni, mivel az intézmény rendelkezik azzal a kapacitással,
hogy a saját berkein belül kis akarással meg tudnák oldani ezt a feladatot. Meglátása
szerint a kényelmesebb megoldást választotta az intézmény.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr javasolta, hogy a határozati javaslatban hívjuk
fel az intézményvezetı figyelmét a fennálló kötelezettségeire.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony kérte, ha elkészül síremlék helyreállítása az a város
és az iskola honlapjára kerüljön ki.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt.
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el, figyelembe véve az elhangzott
javaslatot is.
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A képviselı-testület a Soós család síremlékének helyreállításához támogatás
biztosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát - az elhangzott javaslattal
együtt, miszerint történjen meg az intézményvezetı figyelem felhívása is - 9 igen,
l nem szavazattal (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

177/2011. (V. 06.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Soós család
síremlékének helyreállításához 120 eFt támogatást biztosít a Kırösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép,- Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) számára a 2011. évi költségvetés
általános tartaléka terhére.
A képviselı-testület az elıterjesztés kapcsán felhívja az intézményvezetı
figyelmét, hogy az intézmény jeles személyiségeivel kapcsolatban fennálló
kötelezettségeire a jövıben fokozott figyelmet fordítson.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl az intézmény igazgatóját
tájékoztassa és a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. május 15.

Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı

(Az ülésrıl Dr. Juhász Endre alpolgármester úr távozott, így a testület 10 fıvel
folytatta tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy a rendkívüli képviselı-testületi ülés
véget ért, de mint azt a bevezetıjében jelezte megérkezett és köszöntötte a képviselıtestület ülésén megjelent Szatmáry László termelési igazgató urat a Kézmő Nonprofit
Kft. képviselıjét és átadta neki a szót.
Szatmáry László termelési igazgató úr tisztelettel megköszönte a meghívást és
köszöntötte a képviselı-testület tagjait. Szóbeli tájékoztatójában elmondta, hogy a
Kézmő Nonprofit Kft. állami tulajdonban lévı vállalat. A cég fı hivatása a
megváltozott munkaképességő emberek foglalkoztatása. A térségben több településen
vannak a Kft-nek üzemegységei. Ezzel kapcsolatban merült fel az az igény, hogy
Hajdúnánáson vagy annak környékén létesítsenek egy üzemet, mert úgy látták, hogy
van a térségben szabad munkaerı, amely a Kft. profiljába beletartozik. Elıször
ingatlant kerestek, majd találkoztak polgármester úrral is és azóta már többször
tárgyaltak. Polgármester úr nagyon pozitív képet festett az itt élı emberekrıl, akik
készek és hajlandóak elhelyezkedni, munkát végezni. Abban kérte a város vezetésének
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segítségét, hogy együttesen mérjék fel, hogy milyen mennyiségő munkaerı van a
településen és milyen szakképzettséggel rendelkeznek, illetve melyek a szakképzés,
átképzés további lehetıségei. Meglátása szerint ez a településen az egyik legfontosabb
kérdés. Elmondta még, hogy 6-700 fı részére is tudnak munkalehetıséget biztosítani,
amennyiben az rendelkezésre áll és a munkavállalók vállalják a képzést, átképzést.
Mindenképpen számítanak a helyi önkormányzat támogatására, hiszen közös az
érdekünk.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a szóbeli tájékoztatót. Köszöntötte az
idıközben megérkezett Pappné Lelesz Gabriellát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hajdúnánási Kirendeltségének vezetıje.
Megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony a tevékenységrıl, a profilról érdeklıdött, valamint
arról, hogy Hajdúnánásra milyen jellegő tevékenységre gondolnak, illetve a
megrendelık felıl, valamint a vállalat létszámáról érdeklıdött.
Szatmáry László termelési igazgató úr válaszában elmondta, hogy a Kft. fı
tevékenysége a varrodai tevékenység. Ennek két fı területe van az egyik a háztartási
textília készítése, a másik a nıi konfekcióipar, felsıruha készítés. Hajdúnánásra egy
nıi konfekció üzemet szeretnének telepíteni. Elmondta még, hogy a cég foglalkozik
még sportszergyártással és forgalmazással, bır díszmő, fıleg táskakészítéssel.
A kérdés második felére válaszolva elmondta, hogy fıleg Olaszországba gyártanak,
illetve a bır díszmő és konfekció területén bérmunkát végeznek. A világ legnagyobb
divatcégei gyártanak náluk. Pl. az IKEA termékek eljutnak Japántól az Egyesült
Államokig, van olyan IKEA termék, amelyet kizárólag csak náluk gyártanak.
A foglalkoztatással kapcsolatban elmondta, hogy 4.000 fı az átlagos foglalkoztatotti
létszám és ennek 3/4-ed része megváltozott munkaképességő ember.
Török István képviselı úr megkérdezte, hogy az épület megfelel-e a Kft.
elvárásainak.
Szatmáry László termelési igazgató úr elmondta, hogy több épületet is megnéztek a
városban. Mivel az épületet alapvetıen szabás-varrás tevékenységre alakították ki, így
alkalmasnak találták.
Dombi György képviselı úr a munkaképesség csökkenésrıl, illetve a várható
jövedelemrıl érdeklıdött, valamint arról, hogy van-e bedolgozásra lehetıség.
Szatmáry László termelési igazgató úr, - mint ahogyan a bevezetıben is elmondta megismételte, hogy a vállalat alapküldetése a megváltozott munkaképességő emberek
foglalkoztatása. Elsısorban ıket várják, keresik, nekik szeretnének lehetıséget
biztosítani. Azonban vannak olyan munkák, amelyekben nem lehet ıket foglalkoztatni,
csak egészséges embereket. Igaz, hogy állami cég, de ez nem jelenti azt, hogy az állam
a megrendelı és mindent megvásárol tılük. İk is a piacon vannak, tehát
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alkalmazkodniuk kell, versenyhelyzetben vannak. Senkit sem fognak elutasítani, aki
szaktudása, hozzáállása miatt alkalmas, de nem megváltozott munkaképességő.
Bérezéssel kapcsolatban elmondta, hogy bérmunkát vállalnak, amely behatárolja a
bérezési lehetıséget, de törekednek arra, hogy minimálbér felett fizessenek. Ez a
tevékenység normázható, illetve teljesítményhez köthetı, ezért tudnak
teljesítményarányos bért fizetni.
A bedolgozással kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg nincs ilyen típusú
foglalkoztatásuk, de ha lehetıség adódik rá, nem zárkóznak el elıle.
Buczkó József képviselı úr megkérdezte, hogy az említett létszámot Hajdúnánás
területérıl kívánják-e meríteni.
Szatmáry László termelési igazgató úr elmondta, hogy a korábbi látogatásai
alkalmával már tudomásukra jutott, hogy Hajdúnánáson és a térségben mőködött,
mőködik varroda, ahonnan jelentıs munkaerıt bocsátottak el. İk erre alapozzák azon
elızetes tervüket, hogy egy konfekció üzemet hozzanak létre. A többi üzemeikben sem
egy település lakosait foglalkoztatják, hanem l5-20 km-es körzetbıl járnak be a
dolgozók. Így tehát nem zárja ki annak a lehetıségét, hogy a közelebbi településekrıl
is jöjjenek ide dolgozni.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a kérdéseket, a válaszokat és megadta a
lehetıséget arra, hogy a képviselık Pappné Lelesz Gabriella kirendeltségvezetı
asszonynak is kérdéseket tegyenek fel, illetve hogyan áll a város munkaügyi helyzete.
Pappné Lelesz Gabriella kirendeltségvezetı asszony köszöntötte a képviselıtestület tagjait. Elmondta, hogy a 2011. április 20-i zárási adatok szerint Hajdúnánás és
Hajdúdorog vonatkozásában 2.230 fı a nyilvántartott álláskeresı. Ez jelentısen függ a
közfoglalkoztatásban résztvevık létszámától. A településen szép számmal vannak
FEOR szám szerint olyanok, akik megfelelnek a feltételeknek, de itt figyelembe kell
venni, hogy szakmunkások, mikor végeztek, betanított munkások voltak, stb. Ez a
létszám 300 fı körül, amelynek a legnagyobb része azonban nem megváltozott
munkaképességő. Vannak azonban megváltozott munkaképességőek is, itt el lehet
gondolkodni az átképzésrıl. Kb. 90-100 fı az, aki nemrég került ki a munka világából.
Szerencsére ezek a dolgozók nagyon keresettek a városban is, de Dunántúlról is volt
érdeklıdés. A folyamat beindult, hiszen nagyon sok ügyfél érdeklıdik, hogy mikor,
kinél, hol lehet jelentkezni.
Szólláth Tibor polgármester úr kiegészítette még az elhangzottakat azzal, hogy a
mai napon megkezdıdnek a tárgyalások, ahol részt vesz az intézmény igazgatója és
szakoktatója is.
Török István képviselı úr szerint a munkahelyteremtés érdekében mindenkire
számíthatnak, ebben mindig egyetértés volt a testület tagjai között. A maga részérıl,
mint a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara területi elnöke ajánlotta fel a
segítségét. Végezetül elmondta, hogy jelenleg 1.000 fı ingázó van, akik közül biztos
lesz olyan családos anya, aki szívesen hazajönne dolgozni.
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Szólláth Tibor polgármester úr elıre vetítette, hogy a mai napon folytatandó
tárgyalás nagyon jelentıs lépés lesz, és bízik abban, hogy 2011. július 1-jén ez a
termelı tevékenység beindul mindkét fél teljes megelégedésére.

Mivel több napirendi pont nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a
testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a tájékoztatót, a végzett munkát
és a képviselı-testület rendkívüli ülését de. 9,35 órakor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı

