JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011.
július 26-án - kedden - de. 8.30 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:
Dr. Juhász Endre alpolgármester, Ötvös Attila, Dr. Kis Ágnes, Szabóné Marth
Éva, Buczkó József, Kovács Zsolt, Oláh Miklós, Tóth Imre, Török képviselık
A képviselı-testület rendkívüli ülésérıl távol maradt: Dombi György
képviselı
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé
dr. Csirke Erzsébet aljegyzı, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és
Gazdálkodási Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária a Költségvetési
Csoport vezetıje, Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı, Jenei
Magdolna önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézı, Hásásné Magi Ilona
Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal ügyintézıje, Szabó István
projektmenedzser, dr. Borbély Beatrix önkormányzati és szervezési ügyintézı,
Görög Réka Dorottya Hajdúnánás Városi Önkormányzatnál közigazgatási
gyakorlatát töltı joghallgató, dr. Molnár Anett és Jóna Imréné
jegyzıkönyvvezetık, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
Gömöri József a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és
A 6.) napirendi
Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium
pont tárgyalásánál:
Igazgatója
A 20.) napirendi Tóth Árpádné, 4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. szám alatti
pont tárgyalásánál lakos, kérelmezı

Dr. Juhász Endre alpolgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait,
és tájékoztatta az ülésen megjelenteket, hogy Szólláth Tibor polgármester úr
késni fog. Megállapította, hogy 9 fı képviselı jelenlétével az ülés
határozatképes, azt megnyitotta. Ezek után a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére
kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselı urat javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
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A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 7 igen,
2 nem szavazattal (Oláh Miklós, Tóth Imre) - külön határozat hozatala nélkül elfogadta.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr javasolta, hogy a képviselı-testület a
meghívóban közölt napirendek közé vegyen fel és tárgyaljon meg két új
napirendet:
− „Elıterjesztés a Szociális Földprogramok mőködtetésének támogatására kiírt
pályázat benyújtására” és
− „Elıterjesztés a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére, emlékhely
kialakítására és interaktív kiállítás megrendezésére”
A fenti két napirendet a meghívóban szereplı utolsó napirend után javasolta
megtárgyalni és felhívta továbbá a képviselık figyelmét, hogy a 9. napirendi
pont elfogadásához a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 4/2011 (IV. 04) számú rendelet 6 § (4) bek. szerint
minısített többségő szavazásra van szükség.
A képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 9 igen
szavazattal (egyhangúan) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.

Napirendi pontok:
1.)

Tájékoztató Hajdúnánás Város Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozási Tervérıl szóló 54/2001. (XI. 22.) számú Önkormányzati
Rendelet módosításának folyamatban levı eljárásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a 233/2011. (VI. 24.) számú Képviselı-testületi Határozattal
létrehozott Hajdúnánási Holding Zrt. alapító okiratának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési
tervének módosításával kapcsolatban
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat részvételével alapított
egyes gazdasági társaságokban betöltött felügyelı bizottsági tagságok
felülvizsgálatáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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5.)

Elıterjesztés a távhı hatósági árának megállapításához szükséges
állásfoglalás kialakításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Elıterjesztés a fenntartó által a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégiumban a 2011/2012. tanévben
indítható osztályok számának meghatározására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

7.)

Elıterjesztés a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-,
Szakképzı Iskola és Kollégium Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
fenntartói jóváhagyására vonatkozólag
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

8.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szakképzésben
Tanulók Támogatására Ösztöndíjszabályzat felülvizsgálatára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

9.)

Elıterjesztés támogatás megelılegezı hitelkeret igénybevételére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

10.) Elıterjesztés a Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám alatti ingatlan
funkcionális felújításának, átalakításának pályázati elıkészítéséhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
11.) Elıterjesztés az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése”
tárgyú pályázati lehetıségrıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
12.) Elıterjesztés a Regionális Operatív Program keretében „Kerékpárforgalmi
hálózat fejlesztése” tárgyú pályázathoz projektterv elıkészítésére
vonatkozóan
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
13.) Elıterjesztés az Észak-hajdúsági Ivóvízminıség-javító Önkormányzati
Társulás által az Európai Uniós Önerı Alapra történı pályázat
benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
14.) Elıterjesztés Dr. Nikodemusz István emlékére emléktábla állítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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15.) Elıterjesztés Nagy Miklós 4080 Hajdúnánás, Tar Kálmán u. 1/A. szám
alatti lakos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
16.) Elıterjesztés Buczkó József (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 90. szám)
néprajzkutató kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
17.) Elıterjesztés Molnárné Varga Irén 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 55. szám
alatti lakos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
18.) Elıterjesztés Koszta Imre 4080 Hajdúnánás, Béke u. 43. szám alatti lakos
kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
19.) Elıterjesztés Sári Antal 4080 Hajdúnánás, Munkások u. 10/a. szám alatti
lakos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
20.) Elıterjesztés Tóth Árpádné 4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. szám alatti
lakos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
21.) Elıterjesztés Ónodi Zoltán (4080 Hajdúnánás, Csiha Gyızı u. 3. szám)
alatti lakos
támogatási kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
22.) Különfélék
ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató Hajdúnánás Város
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl szóló 54/2001. (XI. 22.)
számú Önkormányzati Rendelet módosításának folyamatban levı eljárásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi,
illetve Városfejlesztési Bizottságok elızetesen összevontan tárgyalták meg a
határozati javaslatot. Mivel a 3. határozati javaslat csak az ülés elején került
kiosztásra, csak az elsı kettırıl tud érdemben nyilatkozni. Az elsı határozati
javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolták, így a második esetében két
változat között kellett döntést hozni. Ezen esetben a 2. határozati javaslat b)
verzióját fogadták el 6 igen egyöntető szavazattal.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr ismertette a 3. határozati javaslatot,
ugyanis annak elfogadása esetén az elsı két határozati javaslatban szereplı
felelısök közül a fıépítész kikerül, és posztjának betöltésére pályázatot kell
kiírni.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Buczkó József és Török István képviselı urak egyhangú véleményüket
ismertették, miszerint a fıépítész munkájával elégedetlenek, ezért a 3. határozati
javaslatot támogatják, továbbá egyetértettek abban is, hogy a településrendezési
tervet újra kell tárgyalni.
Kovács Zsolt képviselı úr kérdéssel fordult a képviselı testülethez, hogy a
fıépítész megbízási szerzıdése körül felmerülı anomáliákat megvizsgálták-e,
van-e egyáltalán érvényben lévı megállapodás Hajdúnánás Városi
Önkormányzata és a fıépítész között.
Dr. Kiss Imre jegyzı úr a meglévı birtokában álló iratok alapján ismertette, a
megbízási szerzıdést 2001-ben kötötték, azzal a kitétellel, hogy évente meg kell
hosszabbítani. Ez 2004-ben történt meg egy alkalommal, amikor a megbízási
díjra vonatkozó rész került módosításra. Igaz, ráutaló magatartással a megbízási
szerzıdés tovább élt, de a fıépítészi tevékenységrıl szóló kormányrendelet
alapján a formai követelményeknek csak az írásbeli megállapodás felelne meg.
Ilyen dokumentum azonban a 2004-es módosítást követıen nem áll a Hivatal
rendelkezése.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr köszöntötte az ülésre idıközben
megérkezı Szólláth Tibor polgármester urat, majd ı maga is észrevételt tett.
Amellett, hogy egyetért az elıtte felszólaló képviselıkkel, szerinte a felelısség
kérdését is vizsgálni kell, mind a fıépítész, mind a hivatal vonatkozásában.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, megjegyzés nem
volt, elıször a 3. határozati javaslatot bocsátotta szavazásra.
A képviselı-testület Jeney Lajos DLA fıépítész munkájának megköszönésére,
és pozíciójának betöltéséhez pályázat kiírására vonatkozó elıterjesztés
határozati javaslatát 8 igen és 2 tartózkodás (Oláh Miklós, Török István) mellett
elfogadta és az alábbi határozatott hozta:

275/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - a Polgári
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 474. § (3) bekezdése és a
fıépítészi tevékenységrıl szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 3. §
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(2) bekezdése alapján - a megbízási szerzıdés megszőnése miatt,
2011. augusztus 1. napjával köszönetét fejezi ki Jeney Lajos DLA (1118
Budapest, Gyula u. 4. szám) alatti lakos, Ybl díjas, mb. városi fıépítész
felé, az elmúlt 10 évben végzett önkormányzati fıépítészi feladatok
ellátásával kapcsolatosan.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fıépítészi
tevékenységrıl szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet elıírásait
figyelembe véve pályázatot írjon ki az önkormányzati fıépítészi feladatkör
ellátására, majd a lefolytatott pályázati eljárást követıen a Városfejlesztési
Bizottság javaslatát figyelembe véve a megbízási szerzıdést megkösse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. augusztus 15. – a pályázat kiírására
2011. augusztus 22. – a megbízási szerzıdés megkötésére
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr ezután az 1. határozati javaslat
vonatkozásában rendelt el szavazást.
A képviselı-testület az állami fıépítész véleményét megismerte és az annak
tudomásul vételével kapcsolatos határozati javaslatot 9 igen, 1 nem (Szabóné
Marth Éva) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

276/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a város folyamatban
lévı módosított településrendezési tervével kapcsolatos tájékoztatót
megismerte, és az állami fıépítész szakmai véleményét tudomásul veszi.
Felkéri továbbá a polgármester, hogy a fıépítésznek a határozatban
foglaltakról való értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. augusztus 10.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr végül a 2. határozati javaslat
b) változatáról rendelt el szavazást azzal a módosítással, hogy a felelısök közül
Jeney Lajos DLA fıépítész kikerül.
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A képviselı-testület az elkészült dokumentáció alapján a rendezési terv
módosításának elutasításáról, és a településrendezési eszközök teljes körő
felülvizsgálatáról szóló elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen és 2 tartózkodás
(Oláh Miklós, Török István) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

277/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a város folyamatban
lévı módosított településrendezési tervével kapcsolatos tájékoztató alapján a
rendezési terv elkészült dokumentációjának felülvizsgálatát nem tartja
szükségesnek, és az elkészült dokumentáció alapján a rendezési terv
módosítást nem kívánja elfogadni, figyelembe véve az állami fıépítész
állásfoglalásában foglaltakra.
A képviselı-testület a településrendezési eszközök teljes körő felülvizsgálatát
kívánja elindítani, figyelembe véve a már elkészült tervek és írásos anyagok
felhasználhatóságát a tervezés során.
Felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök teljes körő
felülvizsgálatának elıkészítésérıl gondoskodjon és azt jóváhagyásra terjessze
azt a képviselı-testület elé.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. október 31. - felülvizsgálatra
2011. november 30. - elıterjesztés készítésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 233/2011.
(VI. 24.) számú Képviselı-testületi Határozattal létrehozott Hajdúnánási
Holding Zrt. alapító okiratának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr átvette az ülés vezetését és megkérdezte, hogy
az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel megjegyzés.
Török István képviselı úr megkérdezte Szólláth Tibor polgármester úrtól,
hogy ki jegyezte ellen az alapító okiratot és ki vizsgálta felül.
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Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy a cégbíróság
vizsgálta felül és természetesen egy jogász készítette az alapító okiratot.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban más kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról.
A képviselı-testület a 233/2011. (VI. 24.) számú Képviselı-testületi
Határozatával jóváhagyott Hajdúnánási Holding Zártkörően Mőködı
Részvénytársaság alapító okiratának - a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Cégbírósága 2011. július 19-én kelt végzésében foglaltaknak megfelelıen - a
melléklet módosításra vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen,
1 tartózkodás (Tóth Imre), 1 nem (Oláh Miklós) szavazat mellett elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

278/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 233/2011. (VI. 24.)
számú Képviselı-testületi Határozatával jóváhagyott Hajdúnánási Holding
Zártkörően Mőködı Részvénytársaság alapító okiratát - a Hajdú-Bihar
Megyei Bíróság Cégbírósága (4026 Debrecen, Perényi u. 1. szám)
2011. július 19-én kelt végzésében foglaltaknak megfelelıen - a melléklet
szerint - módosítja.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a társaság módosított
alapító okiratának aláírására.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. július 27.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének
módosításával kapcsolatban
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
így szavazást rendelt el.

897

A képviselı-testület a Hajdúnánás, Magyar u. 104. sz. 3262 hrsz alatti
ingatlanon meglévı iskolaépület funkcionális felújításához, átalakításához
szükséges engedélyes tervek beszerzése miatt szükségessé váló közbeszerzési
eljárás lefolytatása okán, a 222/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi
Határozatával elfogadott „Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi
összesített közbeszerzési terv”-ének módosításával kapcsolatos elıterjesztés
határozati javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúan) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

279/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 4080 Hajdúnánás,
Magyar u. 104. szám 3262. hrsz. alatti ingatlanon meglévı iskola épület
funkcionális felújításához, átalakításához szükséges engedélyes tervek
beszerzése miatt szükségessé váló közbeszerzési eljárás lefolytatása okán, a
222/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatával elfogadott
„Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési terv”ét a határozat melléklete szerint módosítja.
A képviselı-testület kinyilvánítja azt a szándékát, hogy amennyiben a
közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségessége elıre nem látható okból,
vagy egyéb változásból az év folyamán felmerülne, úgy a törvényi
elıírásoknak eleget téve, az önkormányzat közbeszerzési tervét az eljárás
megindítása elıtt módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) elıírásai alapján a
közbeszerzési eljárások megindítását rendelje el, és gondoskodjon az
eljárások lefolytatásáról.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a Szabályzat elıírása alapján biztosítsa
a közbeszerzési terv nyilvánosságát.

Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: - az eljárás megindításának tervezett idıpontja szerint
- a módosítás elfogadását követı 5 munkanapon belül
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2011. évi közbeszerzési terve
2. sz. módosítás után egységes szerkezetben

A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

Az eljárás
megindításának
tervezett idıpontja

09.30.00.00-2

nemzeti

hirdetmény
közzétételével
induló általános
egyszerő

2011. július

45.26.27.00-8

nemzeti

Kbt. 251. § (2)
bekezdés szerinti
általános egyszerő

2011. június

nemzeti

a Kbt. 40. § (2)
bekezdésre
tekintettel a Kbt.
251. § (2)
bekezdés szerinti
általános egyszerő

2011. augusztus

CPV kód

Támogatásból
megvalósuló
közbeszerzés esetén
a pályázat
megnevezése
(adott esetben)

I. Árubeszerzés
Hajdúnánás
település
közigazgatási
területén meglévı
közvilágítási
rendszer
mőködtetésének
ellátásához
elektromos energia
beszerzése
II. Építési
beruházás
Hajdúnánás,
Baross u. 11/a sz.
5192 hrsz alatti
ingatlanon
meglévı
iskolaépület
átalakítása
III. Szolgáltatásmegrendelés
Hajdúnánás,
Magyar u. 104.
szám alatti ingatlan
funkcionális
felújításához,
átalakításához
szükséges
engedélyes tervek
elkészítése

71.32.00.00-7

Regionális Operatív
Program

IV. Építési
koncesszió
–
V. Szolgáltatási
koncesszió
–
A módosítás Hajdúnánás Városi Önkormányzat 279/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatával
került elfogadásra.
Hajdúnánás, 2011. július 26.

Szólláth Tibor
polgármester
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat részvételével alapított egyes gazdasági
társaságokban betöltött felügyelı bizottsági tagságok felülvizsgálatáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a jelöltek a
jelölést elfogadták, majd megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
így szavazást rendelt el a határozati javaslatokról.
A képviselı-testület Dombi György képviselı úrnak a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (4220
Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.) Felügyelı Bizottságába való jelölésérıl
szóló elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúan),
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

280/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az 55/2011. (II. 08.)
számú Képviselı-testületi Határozattal módosított 84/2004. (IV. 29.) számú
Képviselı-testületi Határozat 2/d. pontját hatályon kívül helyezi.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság
(4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. szám) Felügyelı Bizottságába
delegált képviselıjének, dr. Kis Ágnes önkormányzati képviselınek a
visszahívását kezdeményezi a társaság taggyőlésénél 2011. augusztus 31-ei
hatállyal.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24. § (2) bekezdése
alapján a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelısségő
Társaság taggyőlésénél kezdeményezi új felügyelı bizottsági tag
megválasztását.
A képviselı-testület a Felügyelı Bizottságba
Dombi György
4080 Hajdúnánás, Hadnagy u. 60. szám
alatti lakost, önkormányzati képviselıt javasolja megválasztani.
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Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató
Korlátolt Felelısségő Társaságnak (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u.
1. szám) a határozatban foglaltakról, való értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. július 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
A képviselı-testület Ötvös Attila képviselı úrnak az INNOHÍD Innovációs
Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Felügyelı Bizottságába való jelölésére
vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal (Ötvös Attila
nem vett részt a szavazásban) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

281/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az
INNOHÍD Innovációs Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (4244
Újfehértó, Szent István u. 10. szám) Felügyelı Bizottságába delegált
képviselıjének, dr. Kis Ágnes önkormányzati képviselınek a visszahívását
kezdeményezi a társaság közgyőlésénél 2011. augusztus 31-ei hatállyal.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24. § (2) bekezdése
alapján az INNOHÍD Innovációs Zártkörően Mőködı Részvénytársaság
közgyőlésénél kezdeményezi új felügyelı bizottsági tag megválasztását.
A képviselı-testület a felügyelı bizottságba
Ötvös János Attila
4080 Hajdúnánás, Munkácsy Mihály u. 5. szám
alatti lakos, önkormányzati képviselıt javasolja megválasztani.
Felkéri a polgármestert, hogy az INNOHÍD Innovációs Zártkörően Mőködı
Részvénytársaságnak (4244 Újfehértó, Szent István u. 10. szám) a
határozatban foglaltakról való értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. július 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a távhı
hatósági árának megállapításához szükséges állásfoglalás kialakításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony megkérdezte, hogy az állásfoglalásban látható
igen komoly áremelést mi indokolja, továbbá volt-e egyáltalán mozgásterünk az
ár-megállapítási ajánlat megtételekor.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a Magyar Energia Hivatal
keresett meg minket azzal, hogy részükre egy ármegállapítással kapcsolatos
állásfoglalást küldjünk, mivel a távhı hatósági áras lesz, tehát kell egy kötelezı
árképzési koncepció. Ehhez kértek egy javaslatot tılünk, aminek kialakításában
a HÉPSZOLG Kft. volt a segítségünkre. Tehát ez arról szól, hogy Hajdúnánás
Városi Önkormányzata a jövıben milyen módon kívánja megállapítani a távhıt.
Kovács Zsolt képviselı úr megkérdezte biztos-e, hogy áremelés lesz
Hajdúnánáson.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy egyáltalán nem
biztos az áremelés. A többi távhıt használó településrıl is bekérték a
javaslatokat és majd ha ezeket összesítik, akkor állapítja meg az állam a pontos
árat.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony a szakmai alátámasztottságát szeretné tudni
annak, hogy miért az áremelésre tettünk javaslatot. Kérdéséhez Török István
képviselı úr is csatlakozott azzal kibıvítve, hogy a költségek növelése jelentıs
veszteséget fog okozni a városnak.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, nem mi szabjuk meg az árakat, de
az elkészült YESA tanulmány szerint, késıbb befolyásolni tudjuk majd az
árképzést.
Buczkó József képviselı úr azt kérte mindenkitıl, mivel ezek az árak csak a
Magyar Energia Hivatal elıtt ismeretesek, senki ne adja ki ıket, hiszen lehet
nem is lesz emelés Hajdúnánáson.
Kovács Zsolt képviselı úr megkérdezte, ezek után nem várható-e, hogy több
háztartásban nehézséget fog okozni az áremelés.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy nem kérdezhetünk meg
minden egyes háztartást az emelésrıl. A távhı rendszere elavult, így sok a
veszteség a hıszolgáltatásnál. Ezzel a lépéssel már korábban élni kellett volna az
elızı testületnek, ám ez nem történt meg, így már csak az a kérdés a jelenlegi
testület megteszi-e ezt a lépést vagy sem.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr felhívta a fegyelmet arra, hogy ez csak
egy válasz a Magyar Energia Hivatal felé, árképzési ajánlat és semmi több,
szerinte el kell fogadni a javaslatot.
Oláh Miklós képviselı úr szerint ez egy biztonsági ajánlat egy olyan árra,
amelyet jelenleg senki nem ismer. Szerinte is el kell fogadni a javaslatot.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr még egyszer kiemelte azt, hogy ez csak
egy válasz, ami senkit nem kötelez. A távhı árának változtatásához
rendeletmódosításra van szükség, és ez semmiképp nem az.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés
határozati javaslatáról.
A képviselı-testület a Magyar Energia Hivatal javaslatának kialakításához - a
távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/D. § (4) bekezdése
alapján - az ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos állásfoglalásra
vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen, 3 tartózkodás (Oláh Miklós,
Dr. Kis Ágnes, Tóth Imre) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozza:

282/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve Horváth
Péter, a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7. szám)
elnökének levelét, a távhıszolgáltatónak értékesített távhı árát, valamint a
lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott
távhıszolgáltatás (főtés és használati melegvíz) díját - mint legmagasabb
hatósági árat - és azok szerkezetét megállapító miniszteri rendelet
vonatkozásában, a Magyar Energia Hivatal javaslatának kialakításához
- a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/D. § (4) bekezdése
alapján - az alábbi állásfoglalást adja az ármegállapítással, árváltoztatással
kapcsolatosan:
1. A 2011-2012. gázévre a javasolt lakossági díjtételek:
− hıdíj:
4100 Ft/GJ
− vízfelmelegítési díj:
4100 Ft/GJ
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− főtési teljesítmény díj:
− HMV alapdíj:

8889,34 Ft/kWh/év
46,23 Ft/lm3

2. A hıdíj változtatás keretében a távhıszolgáltatásról, a távhıszolgáltatás
legmagasabb hatósági díjáról, és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló,
többször módosított 16/2009. (VI. 27.) Önkormányzati Rendelet 1.
mellékletében meghatározott díjváltoztatási képlet alkalmazása azzal,
hogy ne havonta, hanem negyedévente történjen a díjak felülvizsgálata.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület állásfoglalásáról a Magyar
Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7. szám) elnökét értesítse.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. augusztus 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a fenntartó
által a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és
Kollégiumban a 2011/2012. tanévben indítható osztályok számának
meghatározására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a 2. határozati javaslat
szabályszerőségével kapcsolatban kérdések merültek fel, de mivel egyéb
átszervezésnek minısül melynek határideje július 31, így még elıterjeszthetı.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Buczkó József képviselı úr a 2. határozati javaslattal kapcsolatban vetette fel
azt a kérdést, hogy az indítani kívánt új szakmákkal kapcsolatban van-e
egyáltalán érdeklıdés, van-e ezekre a határozatban meghatározott minimum 8 fı
jelentkezı.
Gömöri József igazgató úr elmondta, hogy 10 fı már jelentkezett és még a
pótfelvételi idıszak nem zárult le, tehát még lehet több jelentkezı is ezekre a
képzésekre.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, ezek a szakmák hogy
illenek bele az Észak-hajdúsági Szakképzés - Szervezési Társulás profiljába,
illetve ezek a szakmák támogatott szakmák-e.
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Gömöri József igazgató úr elmondta, hogy ezek a szakmák legalább a
támogatott kategóriákba esnek, különben nem is hozakodtak volna elı ezzel a
lehetıséggel.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés
határozati javaslatairól.
A képviselı testület a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-,
Szakképzı Iskola és Kollégiumban az induló osztályok létszámára vonatkozó
elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen (Szólláth Tibor polgármester úr nem
szavazott) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

283/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló,
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja
alapján úgy határoz, hogy a 2011/2012. tanévben a Kırösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium hat évfolyamos
gimnázium 7. évfolyamán egy osztály, négy évfolyamos gimnázium
9. évfolyamán egy osztály, a szakközépiskola 9. évfolyamán három osztály, a
szakiskola 9. évfolyamán három osztály, az érettségire épülı szakképzés
13. évfolyamán egy osztály indítását engedélyezi.
Felkéri a polgármestert,
gondoskodjon.

hogy

az

intézményvezetı

tájékoztatásáról

Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. augusztus 01.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

A képviselı testület a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-,
Szakképzı Iskola és Kollégiumban az egy éves autotechnikus,
számítógéprendszer-karbantartó szakmák indításának engedélyezésérıl szóló
elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen és 1 tartózkodás (Dr. Juhász Endre)
mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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284/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés
c) pontja alapján úgy határoz, hogy a 2011/2012. tanévben a Kırösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégiumban
engedélyezi az egy éves autotechnikus, számítógéprendszer-karbantartó
szakmák indítását azzal a feltétellel, ha a csoportok létszáma eléri legalább
a 8 fıt.
Felkéri az intézmény vezetıjét, hogy az intézmény alapító okiratának
módosításáról gondoskodjon.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetı tájékoztatásáról
gondoskodjon, valamint az intézmény módosított alapító okiratát és
pedagógiai programját fenntartói jóváhagyásra terjessze a képviselı-testület
elé.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. augusztus 1. - intézményvezetı tájékoztatására
2011. augusztus 15. - alapító okirat módosítására
2011. augusztus 31. - a módosított alapító okirat és pedagógiai
program fenntartói jóváhagyására vonatkozó elıterjesztés
elkészítésére
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Kırösi
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának fenntartói jóváhagyására vonatkozólag
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról.
A képviselı-testület a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-,
Szakképzı Iskola és Kollégium Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
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jóváhagyásáról szóló elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazat és 1
tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

285/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló,
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontja
alapján megismerte és jóváhagyja a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium Szervezeti és Mőködési
Szabályzatát.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetı
tájékoztatásáról gondoskodjon.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. július 29.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szakképzésben Tanulók Támogatására
Ösztöndíjszabályzat felülvizsgálatára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatairól.
A képviselı-testület a 221/2010. (VI. 24.) számú Képviselı-testületi Határozatát
hatályon kívül helyezésére, és a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Szakképzésben Tanulók Támogatására vonatkozó Ösztöndíjszabályzatra
vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

286/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy
a 221/2010. (VI. 24.) számú Képviselı-testületi Határozatát hatályon
kívül helyezi.
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2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Szakképzésben
Tanulók
Támogatására
Ösztöndíjszabályzatot a melléklet szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıben történı kiírásáról,
valamint a beérkezett pályázatok képviselı-testületi döntésre való
elıkészítésérıl és elıterjesztésérıl gondoskodjon
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. augusztus 10. - pályázat kiírása
2011. október 13. - pályázatok elbírálása
HAJDÚNÁNÁS
VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
ÖSZTÖNDÍJSZABÁLYZATA
a
SZAKKÉPZÉSBEN TANULÓK TÁMOGATÁSÁRA
Hatályos: 2011. szeptember 1-jétıl
1.) Hatályos 2011. szeptember 1-jétıl.
2.) Az ösztöndíjban való részesülés feltétele:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezı, az önkormányzat
által fenntartott középfokú intézményében
- 11. évfolyam (szakiskola) I. félévére
- 13. évfolyam (szakközépiskolára, érettségire épülı szakképzés) I. félévére
épülı iskolarendszerő nappali tagozatos szakképzésben résztvevı tanulók.
3.) Az ösztöndíj idıtartama: 5 hónap
4.) Az ösztöndíj tervezett mértéke: minimum 4.000,-Ft/hó
5.) Az ösztöndíjra pályázni lehet a Polgármesteri Hivatalban hozzáférhetı pályázati
őrlapon.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhetı pályázati őrlapon,
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat kötelezı mellékletei:
- a középfokú intézmény által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás,
- másolat a tanuló félévi osztályzatáról, valamint a bizonyítvány másolata a tanév végi
eredményérıl, az intézmény eredeti hitelesítésével
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minısül.
6.)
-

Pályázati felhívás közzétételének ideje, helye:
az adott év augusztus 10., valamint december 31.
Hajdúnánási Újság, Hajdúnánás honlapja, Helyi Televízió
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7.) A pályázat benyújtási helye, határideje:
- Polgármesteri Hivatal, az adott év szeptember 10., valamint január 31.
8.) Az ösztöndíj odaítélésérıl a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata
alapján a képviselı-testület dönt az adott év októberi, valamint februári képviselı-testületi
ülésén.
9.) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a tanulmányi eredmény alapján történik. A tanulmányi
eredmény megállapításánál a magatartás és szorgalom jegyet figyelembe kell venni.
Tanulmányi átlag: szakiskolai tanulóknál legalább 3.5,
szakközépiskolai tanulóknál legalább 4.0
Az elbírálás során az önkormányzat
- a határidın túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelı pályázatokat a bírálatból
kizárja, és kizárását írásban indokolja,
- minden határidın belül benyújtott, formailag megfelelı pályázatot érdemben elbírál,
és döntését írásban indokolja,
- csak az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezı pályázókat részesítheti
támogatásban.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
10.)
-

Az ösztöndíjból való kizáró tényezı:
elégséges gyakorlati jegy,
osztályismétlés,
tanulói jogviszony megszőnése,
az intézmény vagy valamely hatóság által indított fegyelmi felelısségre vonás vagy
eljárás

11.) Az önkormányzat döntésérıl az adott év november 10-ig, valamint március 10-ig
írásban értesíti a pályázókat.
12.) Az ösztöndíj folyósítása: havonta utólagosan, a tárgyhót követı 5-e és 10-e között.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli.
13.) Az ösztöndíjban részesülı tanuló köteles az ösztöndíj folyósításának idıszaka
alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintı változásról haladéktalanul (de legkésıbb 15
napon belül) írásban értesíteni a Hajdúnánási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát:
- állandó lakóhely megváltozása,
- szakképzési tanulmány helyének megváltozása,
- tanulmányi státusz (munkarend) megváltozása
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és az ösztöndíj
idıtartama alatt kezelje.

Hajdúnánás, 2011. július 26.
Szólláth Tibor
polgármester
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HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATA
A SZAKKÉPZÉSBEN TANULÓK TÁMOGATÁSÁRA
PÁLYÁZATI ŐRLAP
SZAKKÉZÉSBEN RÉSZTVEVİ TANULÓK SZÁMÁRA
A ………TANÉVRE VONATKOZÓAN

Nyomtatott nagybetővel a pályázó tölti ki a személyazonosító igazolványában található
adatoknak megfelelıen!
A PÁLYÁZÓ NEVE: ……………………………………………………………………….
A PÁLYÁZÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓ SZÁMA: ……………………………………….
Születési hely, dátum: ………………………………………………………………………..
Anyja születési (leánykori) neve: ……………………………………………………………
Állandó lakcím: ……………………………………………………………………………...
Intézmény neve, címe: ……………………………………………………………………...
…
…………………………………………………………………………………………..
Szakképesítés megnevezése: ………………………………………………………………..
Évfolyam: ……………………………………………………………………………………
Tanév végi/félévi tanulmányi átlag: …………………………………………………….......

A kitöltött pályázati őrlap csak a pályázati felhívásban közzétett mellékletekkel együttesen
benyújtva érvényes.
Jelen őrlaphoz csatolt mellékletek száma:……..
Büntetı jogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati őrlapon és
mellékleteiben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat személyes adataimat az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és az ösztöndíj idıtartama alatt kezelje.
Hajdúnánás, ….……………….
………………………………….
pályázó aláírása

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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(A napirendi pont megtárgyalása után Gömöri József igazgató úr távozott a
terembıl.)
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
támogatás megelılegezı hitelkeret igénybevételére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Elıterjesztés

Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról.
A képviselı-testület a gazdálkodás biztonsága érdekében, 2011. augusztus 1-tıl
50 millió Ft összegő rulírozó jellegő támogatásmegelılegezı hitelkeret
igénybevételérıl szóló elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazat és 1
tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

287/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a gazdálkodás
biztonsága érdekében, 2011. augusztus 1-tıl 50 millió Ft összegő rulírozó
jellegő támogatásmegelılegezı hitelkeret igénybevételét határozza el, egy
éves futamidıre, a számlavezetı OTP Bank Nyrt-tıl (4025 Debrecen, Pásti u.
1-3. szám).
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel és járulékai
visszafizetését az önkormányzat költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
A hitel fedezete a támogatási szerzıdés alapján befolyó támogatások és a
költségvetési bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és
járulékai erejéig.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon, felhatalmazza a támogatásmegelılegezı hitelkeret szerzıdés
aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. augusztus 1.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás,
Magyar u. 104. szám alatti ingatlan funkcionális felújításának, átalakításának
pályázati elıkészítéséhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról.
A képviselı- testület a Regionális Operatív Program keretében pályázat
benyújtására a Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám alatti ingatlan funkcionális
felújítása, átalakítása és az elkészítendı projekttervben meghatározottak tárgyára
vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

288/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azt a
szándékát, hogy a Regionális Operatív Program keretében pályázatot kíván
benyújtani a 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám alatti ingatlan
funkcionális felújítása, átalakítása és az elkészítendı projekttervben
meghatározottak tárgyában.
A képviselı-testület a pályázat elıkészítéséhez szükséges intézkedések
megtételéhez projektmenedzsmentet állít fel.
A képviselı-testület a pályázat elıkészítéséhez szükséges munkák fedezetét a
8.000 eFt keretösszeg erejéig az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a
város és községgazdálkodási szolgáltatások szakfeladaton elkülönített
költségek terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges
intézkedések megtételérıl gondoskodjon, jelölje ki a projektmenedzsment
tagjait és a projekttervet a pályázat benyújtása elıtt terjessze a testület elé.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: folyamatos

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” tárgyú pályázati
lehetıségrıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr arról érdeklıdött, milyen költségekkel jár a tervek
módosítása, és nem-e lehetne a Tiszavasvári út keresztezıdését is bevonni a
pályázatba.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy 5%-os önerı, de maximum
10% kell a pályázat kivitelezéséhez, így érdemes belefogni a biztonságos
közlekedés érdekében. A Tiszavasvári út a Közútkezelıhöz tartozik, így nem
lehet bevonni a pályázatba, de már többször jeleztük feléjük, hogy legalább egy
lámpát ki kellene helyezni, mert nagyon veszélyes az a keresztezıdés.
Buczkó József képviselı úr elmondta, hogy minden egyes méterét kielemezték
a pályázatba bevont utaknak, és ha sikerülne az átalakítás, akkor amellett, hogy
sokkal használhatóbbá válnának, esztétikailag is jobban fognak mutatni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint, ha már átalakítjuk a belváros
közlekedését, akkor sokkal átfogóbban kellene tenni. A Profi-keresztezıdés
mellett található hármas keresztezıdés, az Iskola utca-Polgári utca-Bethlen
Gábor utca, ami szintén egy neuralgikus pont, ahol még zebra sincs, és ezen
feltétlenül változtatni kell.
Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdasági Iroda vezetıje elmondta,
hogy a pályázati feltételeknek ez az útszakasz nem felel meg, de a zebra még az
iskolakezdés elıtt fel lesz festve, hogy a diákok biztonságosan át tudjanak kelni
az úton.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés
határozati javaslatáról.
(Az ülésrıl Dr. Kis Ágnes képviselı asszony kiment így a testület 9 fıvel folytatta
tovább a munkáját.)
A képviselı-testület az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP3.1.2/A-11 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése”
tárgyú pályázati felhívásra maximum 220.000 eFt projekt költségvetéső
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pályázatot benyújtására vonatkozó elıterjesztési javaslat határozati javaslatát
9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

289/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azt a
szándékát, hogy az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP3.1.2/A-11 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése”
tárgyú pályázati felhívásra maximum 220.000 eFt projekt költségvetéső
pályázatot kíván benyújtani a Hajdúnánás, Széchenyi krt., Ady E krt.,
Kossuth u. a buszfordulóval és a Bethlen G. krt. alkotta, megközelítıleg
1.500 m (1.700 m) hosszú útszakasz felújítására, fejlesztésére.
A képviselı-testület a pályázat elıkészítéséhez szükséges munkák fedezetét a
4.200 eFt keretösszeg erejéig az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a
város és községgazdálkodási szolgáltatások szakfeladaton elkülönített
költségek terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges
intézkedések megtételérıl gondoskodjon és a projekt végleges tervét a
pályázat benyújtása elıtt terjessze a testület elé.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. szeptember 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Regionális Operatív Program keretében „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése”
tárgyú
pályázathoz
projektterv
elıkészítésére
vonatkozóan
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Buczkó József képviselı úr idıszerőnek tartja a kérdést, szerinte itt a lehetıség
elıttünk, amit meg kell ragadni, hiszen nincs egy olyan kerékpárutunk, ami
átszelné a várost.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés
határozati javaslatáról.
A
képviselı-testület
a
Regionális
Operatív
Program keretében
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyú pályázathoz (kódszám: ÉAOP–
.1.3/A-11) a Hajdúnánás-Hajdúdorog városokat összekötı kerékpárút
korszerősítésére és fejlesztésére vonatkozó pályázat elıkészítésére vonatkozó
elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

290/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. §
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva:
1. Pályázatot kíván elıkészíteni a Regionális Operatív Program keretében
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyú pályázathoz (kódszám:
ÉAOP–.1.3/A-11) a Hajdúnánás-Hajdúdorog városokat összekötı
kerékpárút korszerősítésére és fejlesztésére vonatkozóan.
2. Hajdúdorog Város Önkormányzatával közösen pályázatot, illetve a
pályázat benyújtásához szükséges projektterv elkészítését határozza el.
3. A projektterv elkészítéséhez szükséges költségeket 400.000.- Ft
keretösszegben a 2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére
biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı elıkészítéséhez
szükséges intézkedések megtételérıl és a pályázat benyújtásához szükséges
képviselı-testületi döntés elıkészítéséhez szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. szeptember 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
(Az ülésrıl Török István képviselı úr kiment így a testület 8 fıvel folytatta
tovább a munkáját.)
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TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
Észak-hajdúsági Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás által az Európai
Uniós Önerı Alapra történı pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a képviselıket a határozati javaslat
azon módosításáról, hogy háromévi, azaz a 2011, 2012, 2013-as költségvetésbe
kalkulálja bele a kiadásokat.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról.
A képviselı-testület a Környezet és Energia Operatív Program keretein belül
Ivóvízminıség javítása konstrukció tárgyú felhívás, KEOP-1.3.0/2F/09-2010012 azonosítószámú, "Észak-hajdúsági Ivóvízminıség-javító Projekt” címő
pályázathoz való hozzájárulásra vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát 8
igen szavazattal (egyhangúan) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

291/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva hozzájárul a Környezet és Energia Operatív
Program keretein belül Ivóvízminıség javítása konstrukció tárgyú felhívás,
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-012
azonosítószámú,
"Észak-hajdúsági
Ivóvízminıség-javító Projekt” címő pályázathoz.
Pályázó megnevezése: Észak-hajdúsági Ivóvízminıség-javító Önkormányzati
Társulás (4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4. szám).
A tervezett fejlesztés: A projekt célja az Észak-hajdúsági Ivóvízminıségjavító Önkormányzati Társuláshoz tartózó települések vízminıség-javító
fejlesztéseinek végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának
biztosítása. Görbeháza esetében a vas az ammónium és a mangán
határértékének túllépését, Hajdúdorog esetében az arzén és az ammónium
határértékének túllépését, Hajdúnánás-Tedej esetében az arzén az ammónium
és a mangán határértékének túllépését szünteti meg a projekt.
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A beruházás tervezett költségei/forrásösszetétele és a támogatás igénylés
tervezett ütemezése az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés
" Északhajdúsági
Ivóvízminıségjavító Projekt”
" Északhajdúsági
Ivóvízminıségjavító Projekt”
" Északhajdúsági
Ivóvízminıségjavító Projekt”
Összesen:

Összköltség
nettó (Ft)

5.220.000

Igényelt
támogatás
nettó (Ft)

Önerı
mértéke
nettó (Ft)

Pénzügyi
források
igényének
éve

4.579.882

640.118

2011.

239.650.789 210.262.914

29.387.875

2012.

229.198.357 201.092.242

28.106.115

2013.

474.069.146 415.935.038

58.134.108

Évenkénti és településenkénti támogatás ütemezés:
Megnevezés /
Támogatás
igénylés
benyújtásának
éve
" Északhajdúsági
Ivóvízminıségjavító Projekt"
Hajdúdorog
Görbeháza
HajdúnánásTedej
Összesen:

2011.

2012.

2013.

Összesen

4.579.882 210.262.914 201.092.242 415.935.038
2.540.870 119.590.364 113.100.647 235.231.881
1.291.492 62.231.555 61.397.707 124.920.754
747.520

28.440.995

26.593.888

55.782.403

4.579.882 210.262.914 201.092.242 415.935.038
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Évenkénti és településenkénti önerı ütemezés:
Megnevezés /
Támogatás
igénylés
benyújtásának
éve
" Északhajdúsági
Ivóvízminıségjavító Projekt"
Hajdúdorog
Görbeháza
HajdúnánásTedej
Összesen:

2011.

2012.

2013.

Összesen
(Ft)

640.118

29.387.875

28.106.115 58.134.108

355.130
180.508

16.714.820
8.697.935

15.807.769 32.877.719
8.581.391 17.459.834

104.480

3.975.120

3.716.955 7.796.5558

640.118

29.387.875

28.106.115 58.134.108

Az EU Önerı Alapból maximálisan igényelhetı támogatás összege:
43.600.581.- Ft.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezett beruházás
megvalósításához szükséges Hajdúnánásra esı önerı mértékét, összesen
7.796.555.- Ft-ot az önkormányzat a 2011., 2012. és 2013. évi
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az EU Önerı Alap
támogatás igénybevételéhez a képviselı-testület határozatát nyújtsa be.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. augusztus 19.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

(Az ülésre Dr. Kis Ágnes képviselı asszony és Török István képviselı úr
visszajött így a testület 10 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
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TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Dr.
Nikodemusz István emlékére emléktábla állítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, hogy az elıterjesztést a
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Városfejlesztési
Bizottsággal közösen tárgyalta, és két módosítással javasolja elfogadni a
képviselı testületnek. Egyrészt a szöveg került módosításra: „Ebben az
épületben rendelt….”
Másrészt az emléktábla méretét kell megváltoztatni 60x80cm-re, az ehhez
szükséges nyilatkozatot Oláh Miklós képviselı úr megírja.
Buczkó József képviselı úr is módosítást javasolt a szövegre: „Ebben a házban
lakott és rendelt….”
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr nyelvtani hibát észlelt, miszerint a tbc
helytelenül lett írva, így azt javítani kell.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés
határozati javaslatáról az elhangzott módosításokkal.
A képviselı-testület Dr. Nikodemusz István emlékére a III. Hazaváró Ünnep
keretein belül 2011. augusztus 20. napján történı emléktábla avatására
vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát, az említett módosításokkal 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

292/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
III. Hazaváró Ünnep keretein belül 2011. augusztus 20. napján
Dr. Nikodemusz István, Hajdúnánáson 34 éven át tevékenykedı orvos
emlékére 4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 5. szám alatt, - az épület
jelenlegi tulajdonosának meglévı írásbeli hozzájárulásával - az egykori
„orvosi rendelı” épületének utcafronti részén elhelyezésre kerülı, 60x80 cm
mérető, márvány alapú emléktáblát avat, amely a következı szöveget
tartalmazza:
Ebben az épületben lakott és rendelt Dr. Nikodemusz István (1892-1955), aki
tüdıgyógyászként és röntgen szakorvosként 34 éven át gyógyította a város
lakosságát.
A Tüdıgondozó Intézet létrehozásával országosan az elsık között vette fel a
harcot a pusztító népbetegség, a tbc ellen.
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A III. Hazaváró Ünnep alkalmából állíttatta
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
2011. augusztus 20-án.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az emléktábla
elkészítésével és elhelyezésével kapcsolatban felmerülı költségeket
100.000,- Ft keretösszeg erejéig a 2011. évi költségvetésének általános
tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. augusztus 20.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Nagy
Miklós 4080 Hajdúnánás, Tar Kálmán u. 1/A. szám alatti lakos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Az ülésrıl Dr. Kiss Imre jegyzı kiment.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, hogy ha a parkoló kialakításra kerül,
akkor a csatorna elbírja-e azt a terhet, ami ezáltal rá fog nehezedni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a hozzájáruló nyilatkozat
aláírása elıtt felmérik a csatorna teherbíró képességét.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról.
A képviselı testület a közlekedési létesítmény és az 5 db parkoló kialakításához
külön szerzıdési feltételek kikötése és az alábbi elıírások betartása melletti
hozzájárulására vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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293/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Nagy Miklós 4080
Hajdúnánás, Tar K. u. 1/A. sz. alatti lakos kérelméhez 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,
többször módosított 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 8. § (2)
bekezdése alapján hozzájárul a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelısége Útügyi Osztályánál folyamatban lévı
HA/ÚT/NS/B/31/4/2011. szám alatti felülvizsgálati eljáráshoz szükséges, az
önkormányzat tulajdonát képezı, hajdúnánási 1639. hrsz-ú „kivett árok”
mővelési ágú, 1700 m2 területő, forgalomképtelen ingatlan és a hajdúnánási,
1638. hrsz-ú, „kivett közpark” mővelési ágú, 2925 m2 területő,
forgalomképtelen ingatlanon - Hajdúnánás, Tar K. u. 1643/2 hrsz-ú ingatlan
közúti megközelítését biztosító - a közlekedési létesítmény és az 5 db parkoló
kialakításához külön szerzıdéses feltételek kikötése és az alábbi elıírások
betartása mellett:
A hozzájárulás nem jelenti a terület feletti rendelkezési jog
megszerzését.
A hozzájárulás nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.
A kivitelezéssel okozott esetleges károk a jogosultat terhelik.
A kérelmezınek saját költségén kell kiépíteni a közlekedési
létesítményeket.
A közlekedési létesítmény és a parkolók is az Önkormányzat
tulajdonában maradnak, az igénybevevı sem tulajdonjogot, sem
kizárólagos használati jogot nem szerezhet felettük.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl Nagy Miklós
(4080 Hajdúnánás, Tar K. u. 1/A. szám) alatti lakost értesítse és
gondoskodjon a külön szerzıdés megkötésérıl.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. július 30. illetve folyamatos
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
(Dr. Kiss Imre jegyzı visszajött, Tóth Imre képviselı kiment a terembıl.)
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Buczkó József (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 90. szám) néprajzkutató kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Buczkó József képviselı úr elmondta, hogy ık támogatást kérnek, nem az
összes kiadvány finanszírozását. Fontosnak tartja, hogy ne csak Hajdúnánáson
ismerjék meg ezt a kötetet, hanem szélesebb körbe jusson el és ez a támogatási
összeg, azaz 300 000Ft + ÁFA ezt szolgálná. Továbbá elmondta azt is, hogy
nem kíván részt venni a szavazásban.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony szerint is fontos lenne, hogy az
iskolákba is eljusson, a könyvtárakba és ne csak a hajdúnánási gyerekek
ismerjék meg ezt a kiadványt.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr konkrét összeget, 300 000 Ft-ot javasol
megszavazni, azzal hogy természetesen a példányszámot nem határozzák meg,
ez majd a szerzı és a könyvtár feladata lesz.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés
határozati javaslatáról.
A képviselı-testület a Nánási Füzetek helytörténeti sorozat 19. számaként
megjelentetni kívánt kötet kiadási költségeihez való hozzájárulásra vonatkozó
elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen és 1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

294/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve Buczkó
József (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 90. szám) néprajzkutató kérelmét úgy
határoz, hogy 300.000,- Ft + ÁFA összeggel járul hozzá a „Szállást adtunk
hőséges, magyar véreinknek” címő, a Nánási Füzetek helytörténeti sorozat
19. számaként megjelentetni kívánt kötet kiadási költségeihez.
A képviselı-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. július 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Molnárné Varga
Irén 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 55. szám alatti lakos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról.
A képviselı-testület a vízjogi létesítési engedély beszerzéséhez szükséges,az
önkormányzat tulajdonát képezı, hajdúnánási, 0749/3. hrsz-ú, „csatorna”
mővelési ágú, 7857 m2 területő, 0751/2. hrsz-ú, „árok” mővelési ágú, 3398 m2
területő és 0751/4. hrsz-ú, „csatorna” mővelési ágú, 1803 m2 területő,
forgalomképtelen ingatlanok vízszállításra történı igénybevételéhez, valamint
azokon tervezett mőtárgy megépítéséhez és meglévı mőtárgyak átépítéséhez,
továbbá az önkormányzat tulajdonát képezı, hajdúnánási, 0749/2. hrsz-ú, „saját
használatú út” mővelési ágú, 9414 m2 területő és 0750/4. hrsz-ú, „saját
használatú út” mővelési ágú, 4602 m2 területő, forgalomképtelen ingatlanok
alatt, földben vezetett csırendszer lefektetéséhez, és az ingatlan térszint alatti
öntözıcsıvel történı keresztezéséhez való hozzájárulásra vonatkozó
elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta:

295/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Molnárné Varga
Irén 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 55. szám alatti lakos kérelméhez 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, többször módosított 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet
8. § (2) bekezdése alapján - hozzájárul a vízjogi létesítési engedély
beszerzéséhez szükséges, az önkormányzat tulajdonát képezı, hajdúnánási,
0749/3. hrsz-ú, „csatorna” mővelési ágú, 7857 m2 területő, 0751/2. hrsz-ú,
„árok” mővelési ágú, 3398 m2 területő és 0751/4. hrsz-ú, „csatorna” mővelési
ágú, 1803 m2 területő, forgalomképtelen ingatlanok vízszállításra történı
igénybevételéhez, valamint azokon tervezett mőtárgy megépítéséhez és
meglévı mőtárgyak átépítéséhez, továbbá az önkormányzat tulajdonát
képezı, hajdúnánási, 0749/2. hrsz-ú, „saját használatú út” mővelési ágú,
9414 m2 területő és 0750/4. hrsz-ú, „saját használatú út” mővelési ágú,
4602 m2 területő, forgalomképtelen ingatlanok alatt, földben vezetett
csırendszer lefektetéséhez, és az ingatlan térszint alatti öntözıcsıvel történı
keresztezéséhez az alábbi kikötésekkel járuljon hozzá:

923

-

A hozzájárulás nem jelenti a terület feletti rendelkezési jog
megszerzését.
A hozzájárulás nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.
A kivitelezéssel okozott esetleges károk a jogosultat terhelik.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl Molnárné Varga
Irén (4080 Hajdúnánás, Jókai u. 55. szám) alatti lakost értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. július 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Koszta Imre 4080 Hajdúnánás, Béke u. 43. szám alatti lakos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy amióta a bérlı
használatába van, milyen munkálatok történtek.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy ezen az elég nagy
területen a törmelék össze lett szedve, illetve fel lett gereblyézve. A bérlı tudja,
hogy ezzel a bérleti szerzıdéssel bizonyos fokú állagmegóvást is vállalt.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony szerint már ez az összeg is elég alacsony,
megérti a bérlı problémáját, de nem támogatja a határozati javaslatot.
Török István képviselı úr véleménye az, hogy nem bérleti díjat kellene kérni,
hanem csak állagmegóvást.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint valamit tenni kell az ingatlannal, de
nem látja a jelenlegi bérlıben azt a tıkeerıt, amivel a helyzetet jobbá tudná
tenni.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatairól:
A képviselı-testület Koszta Imre kérelmét megismerve, hogy az önkormányzat
tulajdonát képezı, 5385. hrsz-ú, Hajdúnánás, Fürdı u. 7. szám alatti volt MHSZ
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bázist sport célú hasznosítására - 2011. március 1-tıl 2013. február 28.-ig, kötött 2021-4/2011. számú bérleti szerzıdésben szereplı 5.000,-Ft/hó +ÁFA
bérleti díj csökkentésére vonatkozó elıterjesztés határozati javaslata
tekintetében 5 igen, 3 nem (Dr. Kis Ágnes, Oláh Miklós, Dr. Juhász Endre)
szavazattal, 2 tartózkodással (Tóth Imre, Ötvös Attila) nem foglalt állást.
A képviselı-testület Koszta Imre kérelmét megismerve, hogy az önkormányzat
tulajdonát képezı, 5385. hrsz-ú, Hajdúnánás, Fürdı u. 7. szám alatti volt MHSZ
bázist sport célú hasznosítására - 2011. március 1-tıl 2013. február 28.-ig, kötött 2021-4/2011. számú bérleti szerzıdésben szereplı 5.000,-Ft/hó +ÁFA
bérleti díj csökkentésének elutasítására vonatkozó elıterjesztés határozati
javaslatát 8 igen és 2 nem (Szólláth Tibor, Tóth Imre) szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

296/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve Koszta
Imre 4080 Hajdúnánás, Béke u. 43. szám alatti lakos kérelmét 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 13. § -a alapján úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képezı, 5385. hrsz-ú, 4080 Hajdúnánás, Fürdı u.
7. szám alatti volt MHSZ bázist sport célú hasznosítására - 2011. március
1-tıl 2013. február 28-ig, - kötött 2021-4/2011. számú bérleti szerzıdésben
szereplı 5.000,-Ft/hó+ÁFA bérleti díj összegének csökkentését nem
támogatja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról Koszta Imre 4080
Hajdúnánás, Béke u. 43. szám alatti lakost értesítse.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. augusztus 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Sári Antal 4080 Hajdúnánás, Munkások u. 10/a. szám alatti lakos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról.
A képviselı-testület Sári Antal haszonbérleti szerzıdésének 4. pontja
módosításáról szóló elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

297/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve Sári
Antal 4080 Hajdúnánás, Munkások u. 10/a. szám alatti lakos kérelmét 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. §-a alapján úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képezı, 01117/6. hrsz-ú földterületre vonatkozó
3426-6/2011. számú Haszonbérleti szerzıdés 4. pontjának módosításához
akként hozzájárul, - hogy a haszonbérleti szerzıdés megkötésének
idıpontjától - a bérleti díj a teljes földterület után legyen fizetendı, valamint,
hogy a különbözetként megjelenı bérleti díj 2011. november 30-ig kerüljön
megfizetésre az önkormányzat részére.
Felkéri a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerzıdés módosításáról
gondoskodjon, melynek aláírására felhatalmazza, valamint a határozatban
foglaltakról Sári Antal 4080 Hajdúnánás, Munkások u. 10/a. szám alatti
lakost értesítse.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. augusztus 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Tóth
Árpádné 4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. szám alatti lakos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Dr. Kis Ágnes képviselı asszony megkérdezte, az értékbecslı személye
hogyan kerül kiválasztásra.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, hogy a hivatali eljárásrendnek megfelelıen
három értékbecslıtıl kérünk ajánlatot, majd azok alapján döntünk.
Természetesen olyan értékbecslıkrıl van szó, akikkel már dolgoztunk együtt.
Tóth Árpádné jelezte, hogy fel szeretne szólalni, így Szólláth Tibor
polgármester úr errıl rendelt el szavazást.
A képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal úgy határozott, hogy
megadja a szót.
Tóth Árpádné azzal a kérdéssel fordult a testülethez, hogy az elıterjesztésben
szereplı határidık törvényi keretek között vannak-e, hiszen ha sikerül
megállapodni, akkor idıbe telik majd míg az átalakításokat elvégzik.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, minél hamarabb döntés fog születni
majd a kérdésben, hogy az elıirányzott határidıbe minden beleférjen. Ez azt
jelenti, a szeptemberi ülésen a kérdés meg lesz tárgyalva.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról.
A képviselı-testület az önkormányzat tulajdonát képezı, 4080 Hajdúnánás,
Hunyadi u. 107. szám alatti, 204. hrsz-ú, „Kivett óvoda” mővelési ágú, 1126 m2
területő, korlátozottan forgalomképes ingatlan forgalmi értékérıl független
szakértıi vélemény elkészítésére vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát 10
igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

298/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Tóth Árpádné 4080
Hajdúnánás, Fürdı u. 1. szám alatti lakos kérelméhez készült elıterjesztést
megismerve úgy határoz, hogy - 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, többször módosított 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 8. §
(2) bekezdése alapján - hozzájárul az önkormányzat tulajdonát képezı, 4080
Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. szám alatti, 204. hrsz-ú, „Kivett óvoda” mővelési
ágú, 1126 m2 területő, korlátozottan forgalomképes ingatlan forgalmi értékérıl
független szakértıi vélemény elkészítéséhez azzal, hogy a független szakértıi
vélemény elkészítésének költségeit Tóth Árpádné 4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1.
szám alatti lakos vállalja.
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A képviselı-testület továbbá úgy határoz, hogy az elkészült független szakértıi
vélemény ismeretében Tóth Árpádné 4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 1. szám alatti
lakos legkésıbb 2011. augusztus 31-ig írásban nyilatkozzon arról, hogy az
önkormányzat tulajdonát képezı, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. szám alatti,
204. hrsz-ú, „Kivett óvoda” mővelési ágú, 1126 m2 területő, korlátozottan
forgalomképes ingatlanra vonatkozó vételi szándékát továbbra is fenntartja.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl Tóth Árpádné 4080
Hajdúnánás, Fürdı u. 1. szám alatti lakost értesítse, majd Tóth Árpádné 4080
Hajdúnánás, Fürdı u. 1. szám alatti lakos írásos nyilatkozatától függıen
elıterjesztés készítésérıl gondoskodjon.

Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. július 31.
- az értesítésre
2011. augusztus 31. - az írásos nyilatkozat benyújtására
2011. szeptember 30. - az elıterjesztés elkészítésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
(Tóth Árpádné a szavazás lezárása után távozott a terembıl.)
HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Ónodi Zoltán (4080 Hajdúnánás, Csiha Gyızı u. 3. szám) alatti lakos
támogatási kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt az észrevételt tette, hogy a támogatás
megítélése esetén a fiatalember valamilyen módon képviselje a városunkat, akár
a ruházatán elhelyezett felirattal, akár a városról szóló brosúra terjesztésével.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a felvetést, és ígérte a
fiatalember figyelmét fel fogja erre hívni.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról.
A képviselı-testület Ónodi Zoltán Worldskill 2011 London elnevezéső
világversenyen való részvételének és a versenyre való felkészülésének
támogatására vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
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299/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja Ónodi
Zoltán (4080 Hajdúnánás, Csiha Gyızı u. 3. szám) alatti lakos Worldskill
2011 London elnevezéső világversenyen való részvételét és a versenyre való
felkészülését.
A képviselı-testület a támogatás összegét, 100.000,- Ft-ot a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. július 29.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
kommunista diktatúra áldozatainak emlékére emlékhely kialakítására és
interaktív kiállítás megrendezésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Buczkó József képviselı úr azt kérdezte, hogy az össze helyiséget érinti-e a
felújítás vagy csak a nagytermet. Az a kérdés mekkora helyet szánunk 15 évnek,
hiszen Hajdúnánás történetét egyetlen kiállítás sem dolgozza fel.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy 182 m2 kerül
felújításra, nem csak a nagyterem területe, majd késıbb kerül kigondolásra az,
hogy hogyan használjuk fel ezt a teret a kiállítás megrendezésére. Ha nem
újítanánk fel az egész területet elég furcsa kontraszt lenne a helyiségek között.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról.
A képviselı-testület a 103/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
hatályon kívül helyezésére, és a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának
4306/0167 azonosító számú támogatási szerzıdésének „A kommunista diktatúra
áldozatainak emlékére emlékhely kialakítására és interaktív kiállítás
megrendezésére” c. program megvalósítására 2,04 millió Ft összegő önrész
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biztosítására vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatait 9 igen és
tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatokat hozta:

1

300/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 103/2011. (III. 31.)
számú Képviselı-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelıs:
Határidı:

-

301/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának (1085 Budapest, Gyulai Pál u.
13. szám) 4306/0167 azonosító számú támogatási szerzıdését, 2,04 millió Ft
összegő önrészt biztosít „A kommunista diktatúra áldozatainak emlékére
emlékhely kialakítására és interaktív kiállítás megrendezésére” c. program
megvalósítására.
A képviselı-testület a program helyszínéül a Móricz Pál Városi Könyvtár és
Helytörténeti Győjteményben (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 13. szám) lévı,
alábbi helyiségeket biztosítja:
−
−
−
−
−

nagyterem
elıtér
iroda
hátsó bejárat
szertár

102,9 m2
32,33 m2
30,7 m2
4 m2
6,4 m2

A képviselı-testület az önrész összegét az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. július 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
a Szociális Földprogramok mőködtetésének támogatására kiírt pályázat
benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról.
A képviselı-testület a Közigazgatási és Igazgatásügyi Minisztérium
megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelı által „A szociális földprogramok
mőködtetésének támogatására” kiírt SZOC-FP-11 kódszámú pályázatra való
jelentkezésre vonatkozó elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúan) elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

302/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a
programot, és pályázatot kíván benyújtani a Közigazgatási és Igazgatásügyi
Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelı által „A szociális
földprogramok mőködtetésének támogatására” kiírt SZOC-FP-11 kódszámú
pályázatára.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges
mezıgazdasági mővelésre alkalmas földterületet az önkormányzat biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásáról, és a
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételérıl gondoskodjon.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. augusztus 05.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

Mivel több napirendi pont nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr
megköszönte a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a végzett
munkát és a képviselı-testület rendkívüli ülését 10 óra 15 perckor lezárta.

kmft.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

