JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október
20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl.
A képviselı-testületi ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme
Jelen vannak a képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Dr. Kis Ágnes, Szabóné Marth Éva,
Buczkó József, Kovács Zsolt, Tóth Imre, Oláh Miklós, Dombi György, Ötvös Attila
képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé dr.
Csirke Erzsébet aljegyzı, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási
Iroda irodavezetıje, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Benkıné
Takács Mária a Szociális Iroda és Gyámhivatal irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária
költségvetési csoportvezetı, Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı,
Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és szociális intézményi és személyzeti ügyintézı,
Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Dr. Borbély Beatrix
önkormányzati és szervezési ügyintézı, dr. Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı, Szakál
Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a
7.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
10.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
9.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
15.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
16.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
10.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
25.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
31.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
33.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
34.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
11.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Boruzs Bernát megbízott fıépítész
pont Szoboszlai Zoltán, a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató
Kft. ügyvezetı igazgatója
pont Tóth Imre a Bocskai István Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
pont Gömöri József a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola,
Kollégium igazgatója
pont Pálócziné Fejér Zsuzsa a Városi Bölcsıde szakmai
vezetıje
pont Arnóczki Imre Balázs és Papp Tamás a MAKONA
Egyesülés építészei
pont Dr. Varga Miklós kerületi fıállatorvos
pont Bíró István a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ
igazgatója
pont Szatmári Antal a KÜLÖN KIADÁS együttes vezetıje
Szeleczky Árpád az együttes menedzsere
pont Fekete Erika a Hajdúsági Többcélú Kistérségi
Társulás irodavezetıje
pont a Mezei-Vill Kft. és az EH-Szer Kft. képviselıi
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A testületi ülésen részt vett még a Helyi Televízió négy munkatársa.
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket, a televízión keresztül a város lakosságát. Megállapította, hogy 10 fı
képviselı jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy Tóth Imre képviselı úr 2 önálló
indítványt nyújtott be, amely az ülés elıtt kiosztásra került. A testület tagjainak, a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet
17. § (4) bekezdése alapján az indítvány tárgyalásra és a határozathozatalra
alkalmasságáról, valamint napirendre tőzésérıl – vita nélkül – egyszerő szótöbbséggel
kell határoznia.
A képviselı-testület a Bőnmegelızési Tanács tagjainak módosítása tárgyában
benyújtott önálló képviselıi indítvány tárgyalását 10 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
382/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tóth Imre önkormányzati
képviselı, mint a Jobbik Magyarországért Mozgalom Hajdúnánási Szervezetének
elnöke által a Bőnmegelızési Tanács tagjainak módosítása tárgyában benyújtott
önálló indítványát - a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 17. § (4)
bekezdése alapján - a tárgyalásra és a határozathozatalra alkalmasnak ítélte meg,
valamint döntött annak napirendre tőzésérıl.
Felelıs:
Határidı: A képviselı-testület a díszpolgári cím adományozásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása tárgyában benyújtott önálló képviselıi indítvány tárgyalását 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
383/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tóth Imre önkormányzati
képviselı, mint a Jobbik Magyarországért Mozgalom Hajdúnánási Szervezetének
elnöke által a díszpolgári cím adományozásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása és a cím adományozására vonatkozó javaslata tárgyában benyújtott
önálló indítványát - a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 17. § (4)
bekezdése alapján - a tárgyalásra és a határozathozatalra alkalmasnak ítélte meg,
valamint döntött annak napirendre tőzésérıl.
Felelıs:
Határidı: -
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Javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendek közé vegyen
fel és tárgyaljon meg még hét napirendi pontot, amelyek a következık:
-

“Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonú közüzem által szolgáltatott ivóvízért
és csatorna használatáért fizetendı díj megállapításáról szóló, többször
módosított 32/2004. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet módosítására”

-

“Elıterjesztés az önkormányzat által alapított kitüntetı díj és díszpolgári cím
adományozásáról szóló …/… (…..) Önkormányzati Rendelet megalkotásáról”

Az említett 2 napirendi pontot a meghívóban szereplı 4. napirendi pont után javasolta
megtárgyalni.
-

“Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására”

A napirendet a meghívóban szereplı 9. napirendi pont után javasolta megtárgyalni.
-

„Elıterjesztés a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról, valamint a Hajdúsági Kistérségi iroda, - az
önkormányzat tulajdonában lévı 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5. szám alatt
történı elhelyezésérıl, valamint az együttmőködési megállapodás
módosításáról”

-

„Elıterjesztés a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és
Általános Iskola, Kollégium kérelméhez”

-

“Elıterjesztés a „Tervezés - önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése” tárgyú
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára”

-

“Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Tekézık Szövetsége
kérelmére”

A napirendi pontokat, továbbá a 2 önálló képviselıi indítványt a meghívóban szereplı,
nyilvános ülés keretében tárgyalandó napirendek után, egymást követıen javasolta
megtárgyalni.
A meghívóban szereplı 31. napirendi pont tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal és az elhangzottakkal kapcsolatban van-e
megjegyzés, észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével, illetve az új napirendi
pontok felvételével és megtárgyalásával kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a napirendi pontok megtárgyalását 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) külön határozat hozatala nélkül elfogadta.
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Szólláth Tibor polgármester úr ezek után a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért
javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Tóth Imre képviselı úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzıkönyv-hitelesítı személyére, de nem vesz részt a szavazásban.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 8 igen
szavazattal, 2 fı (Oláh Miklós, Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló …/…(…) Önkormányzati Rendelet megalkotására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
megállapításának helyi szabályairól szóló 15/2008. (VII. 07.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról
szóló 20/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonú közüzem által szolgáltatott ivóvízért
és csatorna használatáért fizetendı díj megállapításáról szóló, többször
módosított 32/2004. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Elıterjesztés az önkormányzat által alapított kitüntetı díj és díszpolgári cím
adományozásáról szóló Önkormányzati Rendelet megalkotásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

7.)

Elıterjesztés Hajdúnánás Város Településrendezési eszközeinek teljes körő
felülvizsgálata tárgyában
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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8.)

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi
munkájáról és az ügyintézésérıl
Elıadó: Dr. Kiss Imre jegyzı

9.)

Beszámoló a Pedagógiai Szakszolgálat 2010/2011. évi munkájáról,
figyelemmel a sajátos nevelési igényő gyerekek problémakezelésének
megoldására, a folyamatos igény növekedés koordinálásának elısegítésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

10.)

Tájékoztató a Városi Fürdı és környezetének fejlesztésével kapcsolatos
tanulmánytervrıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

11.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában lévı
közvilágítási berendezések karbantartására és üzemeletetésére kiírt pályázat
elbírálására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

12.)

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

13.)

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

14.)

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

15.)

Elıterjesztés a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı
Iskola és Kollégium alapító okiratának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

16.)

Elıterjesztés a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására, valamint
férıhely számának emelésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

17.)

Elıterjesztés
az
Észak-hajdúsági
Szakképzés-szervezési
Önkormányzati Társulási Megállapodásának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

18.)

Tájékoztató
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
közoktatási
intézményhálózatát érintı felújítással, átalakítással, fejlesztéssel kapcsolatos
képviselı-testületi döntések végrehajtásáról és az intézményeknél felmerült
egyéb építési munkákról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Társulás
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19.)

Elıterjesztés közmeghallgatás meghirdetésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

20.)

Elıterjesztés a város geotermia alapú intézményfőtési
kialakításához kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

21.)

Elıterjesztés a Bőnmegelızési Tanács tagjai összetételének módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

22.)

Elıterjesztés a 224/2011. (VI. 08.) számú Képviselı-testületi Határozattal
módosított 142/2011. (IV. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
kiegészítésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

23.)

Elıterjesztés a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyú pályázat
elıkészítésének folytatásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

24.)

Elıterjesztés az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl
nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló rendelet alapján kihirdetett
támogatásokra történı pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

25.)

Tájékoztató a város állategészségügyi helyzetérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

26.)

Elıterjesztés a 2008. évi vállalkozásfejlesztési pályázaton nyertes pályázók
támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségei teljesítésének elmaradásához
kapcsolódó elbírálási szempontok meghatározására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

27.)

Elıterjesztés az újházhelyi telkek további hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

28.)

Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı 4944 hrsz.-ú, 4080
Hajdúnánás, Óvoda u. 14. szám alatti ingatlan további hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

29.)

Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı, 4804/3 hrsz-ú, gyep mővelési
ágú földterület meghatározott részének további hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

projektjének
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30.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Városi Rendırkapitányság (4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 26-28. szám) üzemanyagkártyájának cseréjére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

31.)

Elıterjesztés a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ (4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 6. szám) kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

32.)

Elıterjesztés a Hermann Ottó Horgászegyesület (4080 Hajdúnánás, Dorogi u.
5. szám) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

33.)

Elıterjesztés a KÜLÖN KIADÁS együttes (4080 Hajdúnánás, Dózsa György u.
16. szám) kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

34.)

Elıterjesztés a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról, valamint a Hajdúsági Kistérségi iroda, - az
önkormányzat tulajdonában lévı 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5. szám alatt
történı elhelyezésérıl, valamint az együttmőködési megállapodás
módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

35.)

Elıterjesztés a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és
Általános Iskola, Kollégium kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

36.)

Elıterjesztés a „Tervezés - önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése” tárgyú
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

37.)

Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Tekézık Szövetsége
kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

38.)

Tóth Imre önkormányzati képviselı önálló indítványa a Bőnmegelızési Tanács
tagjainak módosítása tárgyában
Elıadó: Tóth Imre önkormányzati képviselı

39.)

Tóth Imre önkormányzati képviselı önálló indítványa díszpolgári cím
adományozása tárgyában
Elıadó: Tóth Imre önkormányzati képviselı

40.)

Elıterjesztés határozott idıtartamra, szociális jelleggel bérbe
önkormányzati lakások bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

adott
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ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Török István képviselı megérkezett, így a testület 11 fıvel folytatta tovább az ülést.)
Szólláth Tibor polgármester úr kiegészítésként arról beszélt, hogy október 6-án
Nagyváradon ünnepi beszédet kellett mondania, így nem lehetett ott a városi
ünnepségen, de hallotta a mősor magas színvonalú volt, és köszöni minden
közremőködı munkáját.
Megkérdezte, hogy a polgármesteri jelentéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel a polgármesteri jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló Önkormányzati
Rendelet megalkotására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, így
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés I. határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
21/2011. (X. 25.)
Önkormányzati Rendelete
az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 79. § (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 108. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Hajdúnánás város önkormányzati
vagyonáról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról a következıket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1)

E rendelet hatálya a vagyon meghatározásának vonatkozásában kiterjed:
a) az önkormányzat tulajdonában álló valamennyi (befektetett és forgó) eszközre,
b) valamint az ezeket terhelı kötelezettségekre.

(2)

E rendelet hatálya a vagyon meghatározásának vonatkozásában nem terjed ki:
a) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletére és elidegenítésére, kivéve az intézmények használatában lévı nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletét;
b) a közterület használat szabályozására és
c) a jármővek elhelyezésére és a parkolóhelyek kialakítására.
2. Az önkormányzat vagyona
2. §

(1)

Az önkormányzati vagyon teljes köre
a) befektetett eszközökbıl: azaz immateriális javakból, tárgyi eszközökbıl, befektetett
pénzügyi eszközökbıl és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott,
vagyonkezelésbe vett eszközökbıl,
b) forgóeszközökbıl:
azaz
készletekbıl,
követelésekbıl,
értékpapírokból,
pénzeszközökbıl és egyéb aktív pénzügyi elszámolásokból és
c) valamint az ezeket terhelı hosszú és rövid lejáratú kötelezettségekbıl és egyéb
passzív pénzügyi elszámolásokból áll.

(2)

Az önkormányzati vagyon részei:
a) az államháztartás körébe tartozó törzsvagyon és
b) ezen kívüli egyéb vagyon.

(3)

Az önkormányzati vagyon rendeltetése:
a) elsıdlegesen a kötelezı és az önként vállalt közszolgáltatási feladatok ellátásának
tárgyi biztosítékai,
b) ezen túlmenıen valamennyi vagyontárgy gazdaságos kihasználásával és a
törzsvagyonon kívüli vállalkozásszerő mőködtetésével az önkormányzati bevételek
növelése.

(4)

Az önkormányzat vagyonáról, a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvényben és az ennek
végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben,
továbbá az ingatlanokról, az önkormányzatok tulajdonában lévı ingatlanvagyon
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nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjérıl szóló
Kormányrendeletben elıírt nyilvántartásokat kell vezetni.
(5)

147/1992.

(XI.

6.)

Az önkormányzati vagyon állományáról az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 118. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben elıírt mérlegeket és kimutatásokat kell
elkészíteni és a költségvetés elıterjesztésekor, valamint a zárszámadáskor a képviselıtestület részére bemutatni.
3. §

Az önkormányzat szervei, intézményei, az önkormányzat gazdasági társaságai, továbbá a
képviselı-testület által feljogosított más szervezet a rájuk bízott vagyont kötelesek megırizni,
a rendes gazdálkodás szabályai szerint kezelni és gyarapítani.
4. §
Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, amely körébe tartozó tulajdon
forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes.
(1)

Forgalomképtelenek:
a) a helyi közutak és mőtárgyaik,
b) a terek és a parkok,
c) a vizek és a vízi közmőnek nem minısülı közcélú vízi létesítmények,
d) a levéltári anyag,
e) a helyi jelentıségő természetvédelmi területek és
f) az árkok, a csatornák.

(2)

A forgalomképtelen vagyontárgyak nem vihetık be gazdasági társaságokba és nem
terhelhetık meg, az elidegenítésükre kötött szerzıdés semmis.

(3)

A forgalomképtelen ingatlanvagyon tételes felsorolását e rendelet 1. sz. melléklete
tartalmazza.
5. §

(1)

Korlátozottan forgalomképesek:
a.) a mőemlékileg védett, a mőemlék jellegő és városképi jelentıségő ingatlanok,
mőalkotások, szobrok,
b.) a védett természeti terület és természeti emlék,
c.) a muzeális győjtemény és muzeális emlék,
d.) a közmővek és
e.) a temetık.

(2)

Korlátozottan forgalomképesek az önkormányzati közszolgáltatások alapvetı
funkcióját, valamint a helyi közhatalmi feladatok ellátását szolgáló:
a.) a mővelıdési, oktatási, egészségügyi, szociális, sport- és egyéb intézmények
használatában lévı önkormányzati vagyon,
b.) a közüzemi, a temetkezési, és a filmvetítést végzı szervezetek használatában lévı
önkormányzati vagyon, valamint a gyógy-, termál- és strandfürdık, továbbá a víz-,
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szennyvíz- és hıszolgáltató szervezetek használatában lévı önkormányzati vagyon
(ún. "nem közmő" vagyon) és
c.) a képviselı-testület és szervei, valamint hivatala elhelyezésére szolgáló középület.
(3)

A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak a tulajdonjog megtartása mellett
kezelésbe vagy üzemeltetésre átadhatók. Az ily módon átadott vagyontárgyak közül
azokat, amelyek az önkormányzati hivatal, vagy intézményei körén kívüli szervekhez
kerültek, a számviteli nyilvántartásokban is el kell különíteni.

(4)

A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak akkor idegeníthetık el, ha a
kihasználatlanságuk, vagy fenntartásuk magas költségei miatt rendkívüli megterhelést
jelentenének az önkormányzat számára.

(5)

A korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon tételes felsorolását e rendelet 2. sz.
melléklete tartalmazza.
3. Forgalomképes egyéb vagyon
6. §

(1)

A forgalomképes egyéb vagyon körébe tartozik minden az önkormányzat tulajdonában
álló vagyonféleség, amelyik a 4. § és 5. §-okban ismertetett törzsvagyon részekhez nem
nyert besorolást.

(2)

A forgalomképes egyéb városi ingatlanvagyont e rendelet 3. számú melléklete
tartalmazza.
4. Önkormányzati vagyontárgy forgalomképesség szerinti átminısítése
7. §

Az önkormányzat tulajdonát képezı, az 1-3. számú mellékletekben tételesen felsorolt
vagyontárgyak forgalomképesség szerinti besorolásának átminısítésére a képviselı-testület
jogosult.
5. Az önkormányzat vagyonának hasznosítására vonatkozó
általános szabályok
8. §
(1)

A tulajdonost megilletı jogok (rendelkezési jog, birtoklási jog, használati jog)
gyakorlásáról a képviselı-testület rendelkezik, e jogait más szervekre, személyekre
átruházhatja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3)
bekezdésében elıírtaknak megfelelıen.

(2)

Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja az önkormányzat kötelezı és önként
vállalt feladatainak hatékony és eredményes ellátása.
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(3)

A rendelet alkalmazásában a hasznosítás különösen egyes vagyontárgyak használata,
bérbe, használatba vagy haszonbérletbe adása, továbbá a feladatok ellátásához nem
szükséges vagyon esetleges elidegenítése.

(4)

A hasznosítás az önkormányzat kötelezı feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.
9. §

(1)

Az önkormányzat vagyonának kezelıi a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat
intézményei, az önkormányzat gazdasági társaságai, továbbá a képviselı-testület által
erre feljogosított más szervezet (a továbbiakban együtt: vagyonkezelı szervezet).

(2)

A vagyonkezelı szervezet jogosult – a rendeletben foglalt korlátozásokkal:
a) a kezelésében lévı vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére,
birtokvédelemre,
b) a közszolgáltatásban nélkülözhetı vagyontárgyak bérbeadására, tulajdonos
változást nem eredményezı egyéb hasznosítására.

(3)

A vagyonkezelı szervek tételes leltárak alapján veszik át az önkormányzati
vagyontárgyakat és felelısséggel tartoznak azok rendeltetésszerő használatáért,
üzemképességének fenntartásáért és megırzéséért.

(4)

A vagyonkezelı szervezet köteles a kezelésében lévı vagyontárgyak fenntartásával,
üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos feladatok ellátására.

(5)

A vagyonkezeléssel megbízott szervek vezetıi a vagyonkezeléssel kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról az éves zárszámadás keretében kötelesek számot adni.
10. §

(1)

A képviselı-testület hatáskörébe tartozik:
a) az önkormányzat tulajdonában lévı 1 millió Ft értékhatár feletti vagyontárgyak
elidegenítésének, megterhelésének, vállalkozásba való bevitelének joga;
b) az önkormányzat tulajdonában lévı olyan vagyontárgyak használati, vagy
hasznosítási jogának átengedése, amelyek:
ba.) 12 hónapra számított bérleti díja meghaladja az 500 ezer Ft-ot, vagy
bb.) bérletének idıtartama az 1 évet meghaladja, vagy határozatlan idejő.

(2)

A polgármester hatáskörébe tartozik:
a) az önkormányzat tulajdonában lévı 1 millió Ft értékhatár alatti vagyontárgyak
elidegenítésének, megterhelésének, vállalkozásba való bevitelének joga;
b) az önkormányzat tulajdonában lévı olyan vagyontárgyak használati, vagy
hasznosítási jogának átengedése, amelyek:
ba.) 12 hónapra számított bérleti díja nem haladja meg az 500 ezer Ft-ot, vagy
bb.) bérletének idıtartama eseti, vagy legfeljebb 1 év.

(3)

Az önkormányzat tulajdonában lévı 1 millió Ft értékhatár feletti vagyontárgyakat csak
a képviselı-testület által elfogadott szabályzatban elıírt versenytárgyalás útján lehet
értékesíteni, a vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát, továbbá a
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hasznosítás jogát átengedni a legjobb ajánlatot tevı részére. A versenytárgyalást a
Polgármesteri Hivatal bonyolítja le.
(4)

Az önkormányzat tulajdonában lévı 1 millió Ft értékhatár alatti vagyontárgyakat csak a
képviselı-testület által elfogadott szabályzatban elıírt nyilvános vagy zártkörő pályázat
útján lehet értékesíteni, a vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát,
továbbá a hasznosítás jogát átengedni a legjobb ajánlatot tevı részére.

(5)

Az önkormányzati vagyonról az (1) bekezdés a.) pontjában és a (2) bekezdés a.)
pontjában foglalt hasznosítása elıtt az erre feljogosított társaság, vagy személy által
értékbecslést kell készíttetni.

(6) Az önkormányzat tulajdonát képezı értékpapírok és részesedések elidegenítésére
vonatkozó rendelkezéseket az önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete
tartalmazza.
(7)

Az önkormányzatot megilletı követelés elengedésérıl:
a)
0 –50.000
Ft-ig
a polgármester
b)
50.001 –100.000 Ft-ig
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
c)
100.001
Ft-tól
a képviselı-testület
dönthet, ha a követelés behajtásával járó költségek megközelítenék, vagy meghaladnák
a követelés összegét, vagy valószínősíthetı, hogy a behajtás eredménytelen lenne.
11. §

(1)

Önkormányzati vagyon ingyenesen csak 500 eFt értékhatár alatt idegeníthetı el, a
képviselı-testület döntése alapján.

(2)

Az önkormányzati vagyont ingyenes használatba adni csak:
a.) meghatározott céllal más önkormányzatnak, önkormányzati társulásnak, állami
szervnek, vagy egyháznak;
b.) közérdekő kötelezettségvállalással társadalmi szervezetnek
lehet.

(3)

Az önkormányzat a tulajdonában lévı vagyontárgyakat a képviselı-testület döntése
alapján adhatja ingyenes használatba, az eseti, vagy az 1 évet meg nem haladó ingyenes
használatba adás kivételével, mely esetben a polgármester jogosult dönteni.

(4)

Az ingyenes használónak az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban
felmerülı tényleges költségek, a használt területtel arányos részét meg kell térítenie.

(5)

Az ingyenes használatra vonatkozóan haszonkölcsön szerzıdést kell kötni.
12. §

(1)

Az önkormányzati feladatok ellátásában nélkülözhetı vagyonnal vállalkozás
folytatható. A vállalkozások a kötelezı feladatok ellátását nem veszélyeztethetik. A
vállalkozások körét és mértékét a költségvetési szervek alapító okirataiban meg kell
határozni.
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(2)

Vagyon, vagyonrész vállalkozásba történı bevitelére csak közgazdasági megalapozás
(hozamszámítás) alapján, a Városfejlesztési, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottságok véleményével együtt lehet javaslatot tenni.

6. Törzsvagyon használata, hasznosítása
13. §
(1)

A törzsvagyon a kötelezı önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását, valamint a
közhatalom gyakorlását közvetlenül szolgáló vagyon.

(2)

A törzsvagyon használati jogát azok a vagyonkezelı szervezetek gyakorolják, amelyek
az adott ingatlanban a rendelet hatálybalépésekor közszolgáltatást teljesítettek, valamint
azok, amelyeket a képviselı-testület a használatra egyéb okból feljogosít.

(3)

A használati jogot gyakorló intézmény, Polgármesteri Hivatal, valamint más
vagyonkezelı szervezet a rábízott forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes
vagyont határozott idejő bérbeadás útján az alapfeladatainak sérelme nélkül
hasznosíthatja. Az ebbıl származó bevétel a hasznosítót illeti meg.

(4)

Az eseti és a legfeljebb 1 éves bérbeadásra a vagyonkezelı szervezet vezetıje jogosult,
az 1 évet meghaladó, vagy határozatlan bérbeadáshoz a képviselı-testület hozzájárulása
szükséges. A bérleti szerzıdéseket a vagyonkezelı szervezet vezetıje jogosult
megkötni, az 1 évet meghaladó, vagy határozatlan idejő bérbeadás esetén a képviselıtestület határozatában foglalt feltételeknek megfelelıen.

(5)

A bérleti szerzıdések egy példányát nyilvántartás céljából a hivatalnak meg kell
küldeni.
14. §

(1)

A korlátozottan forgalomképes vagyon körébe tartozó ingatlanok tulajdonjogával
történı rendelkezés (elidegenítés, csere, más önkormányzatnak átadás, megterhelése,
gazdasági társaságba vagy alapítványba történı bevitele, vagy a 10. §-ban nem szereplı
egyéb hasznosítása) a képviselı-testület hatáskörébe tartozik.

(2)

Egyéb tulajdonosi jognyilatkozatok (társtulajdonosi elıvásárlási jog, az önkormányzatot
megilletı elidegenítési és terhelési tilalommal kapcsolatos jognyilatkozatok, az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adataiban változást nem
eredményezı tulajdonosi jognyilatkozatok, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
ingatlan-nyilvántartási adataiban változást eredményezı tulajdonosi jognyilatkozatok
közül a közcélú közmővek elhelyezését biztosító vezetékjogi nyilatkozatok, az
önkormányzati tulajdonú, nem erdı mővelési ágú ingatlanokon fás szárú növények
kivágásához és gyérítéséhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok) megtétele a
polgármester hatáskörébe tartozik.
15. §

(1)

Az önkormányzat ingó vagyontárgyainak a rendeltetésszerő használatot meghaladó,
indokolt hasznosítása az alapfeladat sérelme nélkül a használó vagyonkezelı szerv
hatáskörébe tartozik. A hasznosítás bevétele a használó vagyonkezelı szervet illeti meg.
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(2)

A vagyonkezelı szervezetek a használatukban lévı ingóságokat, valamint a
pénzvagyont az alapfeladataik sérelme nélkül) gazdasági társaságba és alapítványba figyelemmel a 9. § (2) bekezdésére - csak a képviselı-testület elızetes engedélyével
vihetik be.

(3)

Selejtezést a vagyonkezelı szervezetek csak a jegyzı elızetes értesítése után, a
selejtezési szabályzatukban foglaltak szerint végezhetnek. A vagyonkezelı szervezetek
az 50.000 forintot meghaladó bruttó értékő eszköz selejtezését a polgármester elızetes
hozzájárulásával végezhetik.

(4)

Amennyiben az ingó vagyontárgy átszervezés vagy feladatváltozás miatt a használó
vagyonkezelı szervnél feleslegessé válik, annak hasznosításáról a hivatal gondoskodik.
A hasznosításból származó bevétel az önkormányzat költségvetését illeti meg.
7. Egyéb városi vagyon hasznosítása
16. §

(1)

Az egyéb városi ingatlanvagyon körébe tartozó tulajdon kezelésérıl, hasznosításáról a
képviselı-testület gondoskodik.

(2)

Az egyéb városi vagyon hasznosításának elıkészítése a hivatal feladata.

(3)

Az egyéb városi ingatlanvagyon körébe tartozó ingatlanokkal, valamint az
üzletrészekkel, részvényekkel, ingóságokkal és vállalkozási célú pénzeszközökkel
kapcsolatos tulajdonjogi rendelkezések és egyéb tulajdonosi jognyilatkozatok a 14. §ban megjelölt hatásköri szabályok szerint a képviselı-testület, vagy a polgármester
hatáskörébe tartoznak.
8. A felajánlott vagyon elfogadása
17. §

(1)

Ha valamely vagyont az önkormányzat, annak szerve, gazdasági társasága vagy
intézménye részére ajándékozás jogcímén felajánlják, ezt a felajánlásban megnevezett
akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére, és a felajánlott
vagyon elfogadásához a képviselı-testület hozzájárult. Ha a képviselı-testület a
felajánlott vagyon elfogadásához hozzájárult, vagy a felajánlott vagyont elfogadja,
egyben a vagyontárgy besorolását is meghatározza.

(2)

Az ajándék terheit, valamint az ajándékozási eljárás költségeit az önkormányzat
költségvetésébıl kell fedezni. A vagyon hasznosításának vagy rendeltetésének
meghatározásakor az ellenszolgáltatás nélkül felajánló akaratát figyelembe kell venni.

(3)

Az önkormányzat részére felajánlott vagyon ingyenes megszerzésérıl átruházott
hatáskörben 500 ezer Ft értékhatárig a polgármester, ezt meghaladó érték esetén a
képviselı-testület közvetlenül dönt.

(4)

A felajánlott vagyon nem fogadható el, ha a vagyon
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a) olyan ingatlan vagy ingatlanrész, amelyben az önkormányzat, vagy a vagyonkezelı
számára használható, vagy hasznosítható rész (földterület, lakás, helyiség) nincs
vagy
b) olyan hagyaték (ingatlan, ingatlanrész, eszköz, befektetés, pénz), melynek ismert
terhei elérik vagy meghaladják a hagyaték értékét.
9. Záró rendelkezések
18. §
(1)

Az önkormányzati vagyont az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonleltárban kell
kimutatni.

(2)

A törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani.

(3)

A polgármester köteles a vagyonleltár folyamatos karbantartásáról gondoskodni és azt
évente egyszer a képviselı-testületnek bemutatni.

(4)

Nem önkormányzati tulajdonú ingatlanra az önkormányzat javára bejegyzett
jelzálogjoggal, elidegenítési és terhelési tilalommal kapcsolatos jognyilatkozatok
megtétele a polgármester hatáskörébe tartozik, annak figyelembevételével, hogy a
jelzáloggal terhelt ingatlan értéke fedezetként a változás után is megfelelı legyen.

(5)

A rendelet betartása minden szintő vezetınek személyes felelıssége. A végrehajtás
évenkénti ellenırzése a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és a Polgármesteri Hivatal
feladata. Az ellenırzés tapasztalatairól választási ciklusonként legalább egyszer a
polgármester beszámolót köteles a képviselı-testület elé terjeszteni.
19. §

(1)

Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti 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. 22.) Önkormányzati Rendelet, valamint az azt módosító a 1/2010. (I. 27.),
a 8/2010. (III. 25.), a 15/2010. (VI. 28.), a 6/2011. (VI. 01.) és a 15/2011. (VI. 30.)
Önkormányzati Rendelet.

Hajdúnánás, 2011. október 20.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2011. október 25.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
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A képviselı-testület az elıterjesztés II. határozati javaslatát 9 igen szavazattal, 2 fı
(Kovács Zsolt, Buczkó József) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi
határozatot alkotta meg:
384/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011.
(X. 25.) Önkormányzati Rendelet 10. § (3) - (4) bekezdései végrehajtása kapcsán a
versenytárgyalási szabályzat felülvizsgálatát, továbbá az önkormányzat
tulajdonában lévı 1 millió Ft értékhatár alatti vagyontárgyak értékesítésére, a
vagyon feletti vagyonkezelés joga-, a vagyon használata-, továbbá a hasznosítás
joga átengedésére vonatkozó pályázati szabályzat elkészítését határozza el.
Felkéri a polgármestert, hogy a versenytárgyalási szabályzat felülvizsgálatáról,
valamint a pályázati szabályzat elkészítésérıl gondoskodjon, majd azokat
elıterjesztés formájában terjessze a képviselı-testület elé.

Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 30.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a pénzbeli és
természetbeni gyermekvédelmi támogatások megállapításának helyi szabályairól szóló
15/2008. (VII. 07.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
22/2011. (X. 24.) Önkormányzati Rendelete

1073
a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások megállapításának helyi szabályairól
szóló, a 21/2009. (IX. 28.) és a 4/2010 (II. 15.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított
15/2008. (VII. 07.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
(1) A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások megállapításának helyi
szabályairól szóló, a 21/2009. (IX. 28.) és a 4/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendeletekkel
módosított 15/2008. (VII. 07.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 4. § (11)-(14)
bekezdése helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„(11) A Hajdúnánás belterülete, valamint Hajdúnánás és Hajdúnánás-Tedej városrész
vonatkozásában, az óvodás és az általános iskolás korú gyermekek az intézmények
vezetıjének javaslata alapján, szociális helyzetüktıl függetlenül, az intézmény látogatása
biztosítása érdekében buszbérletük árának megtérítésére jogosultak.
(12) Az intézmények vezetıi meggyızıdnek a bérlet megvásárlásáról, s a tanév I. félévében
fennálló jogosultságot október 31. napjáig, a II. félévi jogosultságot február 29. napjáig
megküldött javaslataikban közlik a Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda és Városi
Gyámhivatalával.
(13) A megküldött javaslat tartalmazza: a gyermek nevét, születési idejét, csoportját/
osztályát, szülı vagy gondviselı nevét és címét, valamint a bérlet egy havi költségét.
(14) A bérlet árának szülı vagy gondviselı kezeihez történı kifizetésére a megállapítást
követı 15. napon kerül sor.”
(2) Az ÖR. 4.§-a következı (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A jogosultság megállapításáról a polgármester dönt.”
2. §
Záró rendelkezések
A rendelet 2011. október 24-én lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2011. október 20.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2011. október 24.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 20/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés I. határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot alkotta meg:
385/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 436/2010. (XII. 16.)
számú Képviselı-testületi Határozatát, melyben a képviselı-testület az étkeztetést
biztosító intézményekben figyelembe vehetı nyersanyagnormák összegérıl
döntött, 2011. november 1-tıl módosítja, és a felnıtt étkeztetés intézményi térítési
díját az alábbiak szerint állapítja meg.

Felnıtt étkeztetés nyersanyag norma
Reggeli
Ebéd
Vacsora

68,- Ft
195,- Ft
165,- Ft

A felnıtt étkeztetés térítési díjainak meghatározásánál a nyersanyagnormát alapul
véve 178% rezsi költséget kell figyelembe venni.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Gyermek - és Közétkeztetési
Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatójának és a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó
Intézmény igazgatójának értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. október 31.

A képviselı-testület az elıterjesztés II. határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
23/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló, a 23/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati Rendelettel módosított 20/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 44/A § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó gyerekjóléti alapellátásokról szóló, a 23/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati Rendelettel módosított 20/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
(továbbiakban: ÖR.) 5. § a következı (3)-(5) bekezdésekkel egészül ki:
„(3)

A Városi Bölcsıde az alapszolgáltatáson túl a gyermekek napközbeni ellátásához
kapcsolódó alábbi szolgáltatásokat biztosíthatja:
a) idıszakos bölcsıdei elhelyezés,
b) játszócsoport,
c) házi gondozónıi szolgálat,
d) élelmiszer allergiás gyermekek speciális ellátása, és
e) rugalmas nyitva tartás.

(4) A Városi Bölcsıdében a (3) bekezdésben meghatározott szolgáltatások csak akkor
nyújthatók, ha azok az alapfeladat ellátását nem veszélyeztetik.
(5)

A (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott szolgáltatások térítési díja
325,- Ft/fı/óra, mely díj nem tartalmazza az intézményben igénybe vehetı étkeztetés
költségeit.”
2. §

Az ÖR. 6. § (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A gyermekek napközbeni ellátására, valamint bölcsıdében az ahhoz kapcsolódó egyéb
szolgáltatásokra vonatkozó kérelmet a szülı, vagy más törvényes képviselı az
intézményvezetı részére nyújthatja be az ellátásra való jogosultság elbírálásához
szükséges mellékletekkel együtt.”
3. §
Az ÖR. 7. § (1) bekezdésben „A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan
gyermekek számára kell biztosítani,” szövegrész helyébe „A gyermekek napközbeni
ellátását, valamint bölcsıdében a további szolgáltatásokat elsısorban az olyan gyermekek
számára kell biztosítani,” szövegrész lép
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4. §
Az ÖR. 8. § (1) bekezdésében „A gyermekek napközbeni ellátása megszőnik:” szövegrész
helyébe „A gyermekek napközbeni ellátása, valamint bölcsıdében a további szolgáltatás
megszőnik:” szövegrész lép.
5. §
Az ÖR. 9. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„ (1) A gyermekek napközbeni ellátása térítési díját a rendelet melléklete tartalmazza:”
6. §
Az ÖR. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
7. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2011. november 1. napján lép hatályba és az azt követı napon hatályát
veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.
Hajdúnánás, 2011. október 20.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2011. október 25.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Melléklet
a 23/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez

Intézményi térítési díjak
az egyes személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézményekben
Az étkeztetést biztosító intézményekben figyelembe vehetı nyersanyagnormák
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A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

B
Bölcsıde (0-3 év)
napi négyszeri étkezés
Óvodai ellátás (3-6 év)
napi háromszori étkezés
tízórai és ebéd
Általános Iskolai napk. Ell. (6-14 évesek)
napi háromszori étkezés
tízórai
ebéd
tízórai és ebéd
Menza (14-18 évesek)
ebéd
Középiskolai Kollégium (14-18 évesek)
napi háromszori étkezés

C
296.- Ft
191.- Ft
153.- Ft
262.- Ft
50.- Ft
162.- Ft
212.- Ft
193.- Ft
528.- Ft

A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. esetében a gyermekétkeztetés
térítési díjainak elszámolásánál a nyersanyagnormát alapul véve 120% rezsiköltséget kell
figyelembe venni.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az önkormányzati
tulajdonú közüzem által szolgáltatott ivóvízért és csatorna használatáért fizetendı díj
megállapításáról szóló, többször módosított 32/2004. (VI. 30.) Önkormányzati
Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a bizottsági kérésnek megfelelıen a
környezı települések vízdíjait illetve a HÉPSZOLG Kft. kintlévıségeit összefoglaló
táblázat kiosztása megtörtént. Arról beszélt továbbá, hogy az ivóvíztelep átvételét meg
kell kezdeni, hiszen ennek elmulasztása esetén az Európai Uniós pályázati összeget
elveszíthetik. A jelenlegi emelés csak egy lépcsı, késıbb az amortizációs összeg
bekalkulálása miatt további emelésekre lesz szükség.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
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Török István képviselı úr azt kérdezte, hogy a kivitelezıvel kötött szerzıdés
részlete, ami a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén felolvasásra került, most miért
nem lett ismertetve.
Dombi György képviselı úr azt kérdezte, igaz-e az, hogy a víz is hatósági áras lesz,
illetve a vízmővek tényleg állami tulajdonba kerülnek majd a késıbbiekben.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, el kell-e fogadni azt, hogy egy
ilyen sérülékeny technológiára bízzuk a város vízellátását.
Szólláth Tibor polgármester úr Török István képviselı kérdésére válaszolva
elmondta, az említett szerzıdéssel kapcsolatban már a társulás elnökének megkeresése
megtörtént. Dombi György képviselınek nem tud jelenleg választ adni.
Alpolgármester úrnak azt a választ adta, hogy a beruházást már nem lehet
visszafordítani.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, az eddig adott válaszok az ı kérdéseit is lefedik.
Arról is beszélt, a testület tagjai többször szóvá tették a víz minıségét és egyetértenek
abban, hogy valamit tenni kell a vízminıség javítása érdekében, az áremelés pedig
véleménye szerint szükséges.
Oláh Miklós képviselı úr arról beszélt, mindenkinek egyértelmő az, hogy
Hajdúnánás miért lépett be ebbe az ivóvízjavító programba. A kivitelezıt sajnos nem
jól sikerült kiválasztani, így az ivóvíztelep átadása késik. A szerzıdés alapján 2 évig
lehet számon kérni azt, hogy a vízmő rendesen mőködik. Ha a telep átadásra kerül,
akkor az amortizáció költségeit is el kell számolni, így úgy gondolja a mostani emelés
szükségszerő.
Török István képviselı úr arról beszélt, nagyon szomorú amiatt, hogy egy nagy
beruházásunk megint nem úgy sikerül, ahogy a kivitelezıvel kötött szerzıdésben áll.
Így jártunk a fürdıberuházással és a szennyvízteleppel is, most pedig az
ivóvízteleppel. Kéri, hogy jusson el a Felügyelı Bizottsághoz a kivitelezıvel kötött
szerzıdés.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a Felügyelı Bizottság mindent tudott errıl
a beruházásról. İ maga kérte, hogy hívják meg a kivitelezıt, és ık mindig megígérték
idıben kész lesz a telep. Ez egy új technológia, amit minden képviselı megismert,
mindenki ismeri a beruházás részleteit és mindenkinek az az érdekeke, hogy ez a
program sikeresen záruljon.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, hogy a víz arzéntartalmának
csökkentése miatt volt fontos ez a beruházás. Megfelelı garanciák beépítésével kell
átvenni a vízmővet, hiszen még csak félkész állapotban van. Az áremelést
elkerülhetetlennek tartja, és egyéni javaslata 200,- Ft + ÁFA.
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Dr. Kis Ágnes képviselı asszony elmondta, ı a bizottsági ülésen nem levelet vagy
szerzıdést olvasott fel, hanem a 2010. május 20-ai nyílt ülés jegyzıkönyvébıl idézett,
amely alapján számon lehet kérni a kivitelezıt.
Oláh Miklós képviselı úr visszautasítja Török István képviselı vádjait, hiszen ı is
mindent tudott a beruházás részleteirıl. Félkész vízmővet nem veszünk át, ha kell
kártérítési perbe bocsátkozunk.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, volt olyan idıszak, amikor kárt
okoztunk azzal, hogy késleltettük az áremelést, most ennek elkerülése érdekében
emelnünk kell. Támogatja a 200,- Ft + ÁFA javaslatot.
Török István képviselı úr, mint a Felügyelı Bizottság elnöke szót kapott, de mivel
nem ebben a minıségében kívánt megszólalni, Szólláth Tibor polgármester úr
megvonta tıle a szót.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozatát, azzal a módosítással, hogy az ivóvíz
ára 200,- Ft + ÁFA, 8 igen szavazat és 3 tartózkodás (Oláh Miklós, Tóth Imre, Török
István) mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
24/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzati tulajdonú közüzem által szolgáltatott ivóvízért és csatorna
használatáért fizetendı díj megállapításáról szóló, többször módosított 32/2004. (VI. 30.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §

Az önkormányzati tulajdonú közüzem által szolgáltatott ivóvízért és csatorna
használatáért fizetendı díj megállapításáról szóló, többször módosított 32/2004.
(VI. 30.) Önkormányzati Rendelet 2. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„2. § A közüzemi vízmőrıl szolgáltatott ivóvíz díja alapdíjból és a fogyasztás
mennyiségétıl függı díjból tevıdik össze.
a) A víz alapdíja: 120,- Ft/hó/fogyasztási hely + ÁFA
b) A fogyasztás mennyiségétıl függı vízdíj: 200,-Ft/m3 + ÁFA.”

2. §

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba, és az azt követı napon hatályát
veszti.
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(2) Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonú közüzem által szolgáltatott ivóvízért és
csatorna használatáért fizetendı díj megállapításáról szóló, többször módosított
32/2004. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 12/2011. (V. 10.)
Önkormányzati Rendelet.

Hajdúnánás, 2011. október 20.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2011. október 25.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az önkormányzat
által alapított kitüntetı díj és díszpolgári cím adományozásáról szóló Önkormányzati
Rendelet megalkotásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr módosító javaslata:
„- 5. § (2) bekezdés: A díszpolgári cím adományozásával aranygyőrő és díszoklevél
jár.
- Javaslom, hogy az aranygyőrő leírása a következı legyen: 14 karátos aranyból
készült, min. 8 gramm súlyú pecsétgyőrő, melynek pecsétnyomó részén Hajdúnánás
város címere található.
Ezáltal a rendelet 4. § (3) bekezdés 2. mondatát is kiegészíteni szükséges az
„aranygyőrő” szóval, amely után a mondat a következı: „Ebben az esetben az
adományozáskor a díszoklevelet és az emlékplakettet vagy az aranygyőrőt az elhunyt
családja képviselıjének kell átadni.”
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Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, örül annak, hogy az elmúlt ülésen elhangzott
javaslata befogadásra került.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony arról beszélt, azért javasolják a posztomusz
díj átadását, mert az nem kisebb elismerés, mintha élı személy kapja meg.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt a módosító javaslatot tette, hogy posztomusz díj
esetén, ne kerüljön sor győrő adományozására.
Szólláth Tibor polgármester úr a módosító javaslatot nem támogatja.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, így
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület Dr. Kis Ágnes módosító javaslatát 2 igen, 4 nem szavazattal
(Szabóné Marth Éva, Dombi György, Tóth Imre, Szólláth Tibor), 4 tartózkodással
(Ötvös Attila, Dr. Juhász Endre, Oláh Miklós, Kovács Zsolt) és 1 fı (Buczkó József)
nem vett részt a szavazásban, nem fogadta el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát a polgármester úr által
javasolt módosításokkal 8 igen, 2 nem (Dr. Kis Ágnes, Török István) szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
25/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat által alapított kitüntetı díj és díszpolgári cím adományozásáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában és a Magyar Köztársaság kitüntetéseirıl
szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
1. §
(1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás város fejlıdését,
gyarapodását, hírnevének öregbítését, kiemelkedı alkotómunkájukkal szolgáló
személyek és közösségek részére a „Hajdúnánás Városáért” kitüntetı díjat (a
továbbiakban: kitüntetı díj) alapítja.
(2) Kitüntetı díjban az a személy vagy közösség részesíthetı, aki/amely:
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a)

Olyan konkrét gyakorlati tevékenységet végzett bármely területen, amely a város
fejlıdését, gyarapodását, hírnevének öregbítését jelentısen segítette,

b)

Olyan szellemi produktumot hozott létre, amely tartalmi értékeivel, közvetlen
megvalósíthatóságával, vagy közvetett hatásával a város szellemi gyarapodását
segítette elı, vagy

c)

Hosszabb idın át végzett, maradandó értéket felmutató tevékenységével hozzájárult
a város fejlıdéséhez, támogatója a város gazdasági és szellemi gyarapodásának.
2. §

(1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete, attól a céltól vezérelve, hogy a
helyi közösség szolgálatában kiemelkedı érdemeket szerzett személyeket méltó
elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelıképpen
értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, „Hajdúnánás Város Díszpolgára”
címet (a továbbiakban: díszpolgári cím) alapít.
(2) „Hajdúnánás Város Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedıen jelentıs munkájával vagy egész életmővével
mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban általános
elismerést szerzett, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
1. A javaslattétel rendje
3. §
(1) A kitüntetı díjat és a díszpolgári címet a képviselı-testület adományozza.
(2) A kitüntetı díj és a díszpolgári cím odaítélésére javaslatot tehetnek a képviselı-testület és
az önkormányzati bizottságok tagjai, a városban mőködı intézmények, cégek, társadalmi
és érdekképviseleti szervek, egyesületek.
(3) A javaslatokat minden év december 12-e elıtt legalább 60 nappal kell benyújtani a város
polgármesterének, valamint a képviselı-testület tagjai további javaslatot tehetnek azon a
képviselı-testületi ülésen, melyen a kitüntetı díj és díszpolgári cím adományozásáról
döntenek.
(4) A (2)-(3) bekezdéstıl eltérıen, 2011. évben a díszpolgári cím adományozására
vonatkozó javaslatot a képviselı-testület tagjai tehetnek, melyet 2011. november 10-ig
lehet benyújtani a város polgármesterének.

2. Adományozási eljárás
4. §
(1) A kitüntetı díj és díszpolgári cím adományozásra vonatkozóan a polgármester tesz
elıterjesztést, és az odaítélésrıl a képviselı-testület dönt.
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(2) A kitüntetı díjból évente legfeljebb 2 db adományozható úgy, hogy ebbıl csak az egyik
lehet a közösségnek adományozott. A díszpolgári címbıl évente 1 db adományozható.
(3) A kitüntetı díj és a díszpolgári cím posztumusz is adományozható. Ebben az esetben az
adományozáskor a díszoklevelet és az emlékplakettet vagy az aranygyőrőt az elhunyt
családja képviselıjének kell átadni.
(4) A kitüntetı díj és a díszpolgári cím átadására minden év december 12-én, a Város Napján
ünnepélyes keretek között kerül sor.
5. §
(1) A kitüntetı díj adományozásával díszoklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár.
Posztumusz kitüntetı díj odaítélése esetén a díj adományozásával díszoklevél és
emlékplakett jár.
(2) A díszpolgári cím adományozásával aranygyőrő és díszoklevél jár.
(3) Az emlékplakett leírása a következı: kör alakú 90 mm átmérıjő, átlag 5 mm vastagságú,
bronzból készült kétoldalas plakett. Elsı oldalán a városra utaló dombormő, a körív
mentén nyomtatott nagybetőkkel a „Hajdúnánás Városáért” felirat. Második oldalán a
vízszintes átmérıvel párhuzamosan a „Hajdúnánás Város Önkormányzatának díja”
felirat.
(4) Az aranygyőrő leírása a következı: 14 karátos aranyból készült, min. 8 gramm súlyú
pecsétgyőrő, melynek pecsétnyomó részén Hajdúnánás város címere található.
(5) A pénzjutalom összegérıl a képviselı-testület minden évben az önkormányzat
költségvetésének elfogadásakor dönt, és a költségvetésrıl szóló önkormányzati
rendeletben hagyja jóvá.
(6) A pénzjutalom, a kitüntetı díj és a díszpolgári cím adományozásával járó egyéb
költségek fedezetét a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell biztosítani.

6. §
(1) A kitüntetı díjat és a díszpolgári címet vissza lehet vonni, ha a kitüntetett vagy a díjazott
arra érdemtelenné válik. Érdemtelennek kell tekinteni különösen azt, akit szándékos
bőncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerısen elítélt.
(2) A visszavonást elsısorban az adományozásra javaslatot tevı kezdeményezheti a
polgármesternél.
(3) A visszavonásról a polgármester javaslata alapján a képviselı-testület dönt.
7. §
A kitüntetettekrıl és díjazottakról a jegyzı nyilvántartást vezet, mely tartalmazza az
adományozás évét, a kitüntettek, díjazottak nevét, állampolgárságát és foglalkozását.
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3. Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet 2011. november 01-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a "Hajdúnánás Városáért" kitüntetı díjról szóló 4/2005. (I. 31.)
Önkormányzati Rendelet és az azt módosító 28/2006. (XI. 09.) és 32/2007. (XII. 28.)
Önkormányzati Rendeletek.

Hajdúnánás, 2011. október 20.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2011. október 25.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Hajdúnánás Város
Településrendezési eszközeinek teljes körő felülvizsgálata tárgyában
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr felkérte Kissné Barta Piroska irodavezetı asszonyt
mondja el, miért kell új településrendezési tervet készíteni, miért nem elég befejezni az
elızıt.
Kissné Barta Piroska irodavezetı asszony elmondta, a régi településrendezési terv a
benne foglalt módosításokkal törvénysértı volt, így azt a testület nem fogadta el, és
arról döntött, hogy a településrendezési eszközök teljes körő felülvizsgálatát rendeli el.
Javasolja egy új alaptérkép megvásárlását, amelyre a rendezési tervet elkészíthetik.
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony azt kérdezte, hogy fordulhatott elı az, hogy a
településrendezési terv éveken keresztül nem került a testület elé.
Kissné Barta Piroska irodavezetı asszony válaszában elmondta, ennek több oka is
lehet. Az egyik ok lehet, hogy egyre több lett a módosítási igény és ezzel egyre csak
tolódott a rendezési terv testület elé kerülésének idıpontja. A tényleges egyeztetések
2010-ben kezdıdtek csak el, nem érti ı sem miért vártak ennyit. A mostani ütemterv
szerint másfél éven belül viszont kész lehet az új, naprakész településrendezési terv.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az állami fıépítésztıl 5 év után kaptunk
olyan véleményt, mely szerint a rendezési tervet ilyen formában nem lehet elfogadni.
Boruzs Bernát megbízott fıépítész arról beszélt, hogy a módosítási igények
figyelmen kívül hagyták a törvényi változásokat. Nagy problémát jelent a térkép, mert
a meglévı már régi, azon nem lehet jó rendezési tervet készíteni, hiszen 2001-es
jóváhagyású, többek között még az M3-as út sem szerepel rajta. A problémák
egymásra halmozódtak, így tiszta lappal, elıröl kell kezdeni a terv elkészítését.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, hogy a tervben megjelenı
idıpontok pozitív irányba is elmozdulhatnak-e.
Boruzs Bernát megbízott fıépítész válaszában elmondta, az ütemtervben szereplı
idıpontok a törvényi elıírásokkal összhangban vannak megadva, annál korábban nem
várható a tervezett lépések kivitelezése.
Buczkó József képviselı úr arról beszélt, hogy ez egy nagyon is aktuális probléma,
hiszen nem mindegy milyen környezetben élünk. Ajánlati terveket kellene készíteni,
amelyeket a lakossággal is meg kell ismertetni.
Dombi György képviselı úr arról beszélt, az ütemtervekre csak 1 cégtıl szereztünk
be árajánlatot eddig, és azt javasolja, hogy a 2. és a 3. ütemre szerezzünk be más
cégektıl is ajánlatot, melyekrıl a képviselı-testület döntsön.
Török István képviselı úr szerint elıször is azt kell eldönteni, milyen irányba
akarjuk a város fejlesztését elindítani, és ahhoz kell igazítani a rendezési tervet.
Kissné Barta Piroska irodavezetı asszony Dombi György képviselınek adott
válaszában elmondta, ez csak egy elızetes árajánlatkérés volt, hiszen úgyis
közbeszerzési eljárást kell majd lefolytatni.
Boruzs Bernát megbízott fıépítész egyetért Török István képviselı felvetésével,
olyan koncepciót kell készíteni, amely a város fejlesztési terveivel összhangban van.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát a Városfejlesztési Bizottság
javaslatával kiegészítve 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
386/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. §-ában kapott
felhatalmazás, a 277/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozata alapján
elhatározott 23/2001. (XII. 20.) és a 236/2004. (XI. 18.) Képviselı-testületi Határozattal,
valamint a Hajdúnánás város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl szóló
51/2004. (XI. 22.) Önkormányzati Rendelettel megállapított településrendezési eszközök
teljes körő felülvizsgálatának megindítását az alábbiak szerint határozza meg:
1. Rendezés alá vont terület: A településrendezési terv teljes körő felülvizsgálata
Hajdúnánás város teljes igazgatási területét érinti.
Rendezés célja és várható hatása: a jelenleginél mértéktartóbb, reálisabb terület
felhasználásra és szabályozásra törekvı terv készítése, a jelenleg érvényes törvényi
elıírások, kormányrendeletek, miniszteri elıírások betartása mellett, a természeti
területek fokozott védelme, a védett településszerkezet árnyaltabb szabályozása, a
város építészeti értékeinek és természeti területeinek fokozottabb védelme, és
áttekinthetıbb helyi építési szabályzat megalkotása.
2. A településrendezési eszközök teljes körő felülvizsgálatához kapcsolódó feladatok I.
ütemében meghatározott településfejlesztési koncepció és településrendezési program
összeállítására vonatkozóan településrendezı tervezı közremőködését veszi igénybe a
feladatok elvégzésére vonatkozóan.
I. ütemben:
− Elızetes véleményezési eljárás megindítása
− Településfejlesztési koncepció összeállítása és a program véglegesítés elıtti
bizottsági és képviselı-testületi bemutatása és megtárgyalása
Határidı: 2011. december 15.
− Településfejlesztési koncepció véglegesítése, képviselı-testületi határozattal
történı elfogadása, illetve annak dokumentálása.
Határidı: 2012. január 31.
A felmerülı költségek fedezetét 1.125.000,- Ft összeg erejéig az önkormányzat 2011.
évi költségvetésében a város és községgazdálkodási szolgáltatások szakfeladaton
elkülönített költségek terhére biztosítja.
3. A településrendezési eszközök teljes körő felülvizsgálatához kapcsolódó feladatok
II-III. ütemében meghatározott településrendezési terv felülvizsgálata (egyeztetési
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tervdokumentáció elkészítése) és a településrendezési tervdokumentáció elfogadásának
elıkészítés és jóváhagyása, illetve a jóváhagyás utáni használatba adása.
II. ütemben:
− Településszerkezeti terv felülvizsgálata és térinformatikai feldolgozása
− Szabályozási terv felülvizsgálata és térinformatikai feldolgozása
− Helyi építési szabályzat felülvizsgálata.
− Alátámasztó munkarészek elkészítése, a meglévı adatok felhasználásával.
Határidı: Az I. ütem teljesítésétıl függıen - 2012. június 30.
III. ütemben:
− Az elıkészített munkaközi tervek ismertetése és bemutatása a képviselı testület
számára
− Véleményezési eljárás lebonyolítása az Étv. 9. § (3) bekezdés alapján
− Észrevételezésére érkezett vélemények, javaslatok kiértékelése, összegzése
− Eltérı vélemények tisztázására tartandó egyeztetı tárgyalás lefolytatása az Étv. 9. §
(4) bekezdés alapján szükség szerint
− A véleményezési eljárást követıen a kijavított dokumentáció felhasználásával
− Lakossági közzététel
− Állami fıépítész szakmai véleményének megkérése
− Elıterjesztési dokumentáció készítése, lakossági észrevételek és az állami fıépítész
szakmai véleményének feldolgozását követıen
− A dokumentáció jóváhagyásra történı elıterjesztése, az elfogadott és el nem
fogadott észrevételek, valamint az állami fıépítész szakmai véleményének
ismertetésével együtt.
Határidı: az II. ütem teljesítésétıl függıen 2012. december 31.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a II. ütemben felmerülı tervezıi díj
4.750.000,- Ft, az aktuális földhivatali digitális alaptérkép megvásárlásának
3.331.336,- Ft + ÁFA és a III. ütemben tervezett tervezıi díj 625.000. Ft összegő, azaz
mindösszesen bruttó 9.539.170- Ft összegő a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének betervezésérıl.
Felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési terv teljes körő felülvizsgálatával
kapcsolatos feladatok elvégzésérıl gondoskodjon, majd azokat az ütemezés szerint terjessze a
képviselı-testület elé.
Felelısök: Szólláth Tibor polgármester
Boruzs Bernát mb. fıépítész
Határidı: folyamatos – a fentiek szerint

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Polgármesteri
Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl
Elıadó: Dr. Kiss Imre jegyzı
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A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, a költségvetési görbe az elmúlt
3 hónapban hogyan változott.
Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, milyen intézkedéseket tervez polgármester úr
a helyzetünk javítása érdekében.
Kiss György irodavezetı a kérdésekre válaszolva elmondta, az idei év mélypontja
augusztus volt, a helyzet csak az adóbevételekkel javul. Évek óta hitelbıl gazdálkodik
az önkormányzat és a jelenlegi görbe figyelemfelhívás arra, hogy valamit változtatni
kell.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, a sokak számára értelmetlen
intézményátszervezések a késıbbiekben 50 millió forintos megtakarítást jelentenek a
városnak. A képviselı-testületnek olyan döntéseket kell hozni, amelyek ezt a helyzetet
megállítják, javítják. A jövıben nem költhetünk többet, mint a bevételeink, arra kell
törekedni, hogy a hitelünket megszüntessük.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony azt javasolta, hogy ez a diagram a
közmeghallgatáson is kerüljön kivetítésre, és így talán a lakosság megérti például azt,
miért is kell szemétdíjat fizetniük.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony arról beszélt, ı a helyi adókban lát olyan
lehetıséget, amellyel a bevételt növelni lehet. A város például jelentıs turistaforgalmat
bonyolít, ehhez képest az idegenforgalmi adó mértéke nagyon alacsony, javasolja
ennek megemelését.
Török István képviselı úr azt kérdezte, a fürdıfejlesztés hitelkamatainak törlesztése
hogy áll, terveznek-e olyan intézkedést, amely a HÉPSZOLG Kft-t terheli.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, ilyen intézkedések nincsenek
betervezve.
Török István képviselı úr arról beszélt, hogy a kamatfizetés szabályait rögzíteni kell,
mert ennek fizetését nem tudjuk kigazdálkodni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a Felügyelı Bizottság eddig ilyen jellegő
intézkedést nem indítványozott, ha gondolja, tegye meg. Arról beszélt továbbá, hogy
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ellentmondásos mind Török István, mind Oláh Miklós képviselı úr viselkedése, hiszen
javítani szeretnének a pénzügyi helyzetünkön, de az ezt segítı intézkedéseket nem
szavazzák meg.
Tóth Imre képviselı úr azt kérdezte, a hitelkeretünk hogy is néz ki pontosan.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, van egy folyószámlahitelünk,
amelynek kamatköltsége van, és emellett van egy bérhitelünk. A hitelkeretünket már
nem lehet növelni, arra kell törekedni, hogy olyan költségvetést készítsünk, amellyel a
hitelünket csökkenteni tudjuk.
Oláh Miklós képviselı úr szerint az iroda dolgozóit elismerés illeti, hiszen ebben a
helyzetben is tartják a frontot. A jelenlegi helyzetért mindenkit felelısség terhel, így
természetes, hogy mindenkinek a helyzet javítására kell törekedni. A polgármester
úrnak azt a választ adta, hogy azért nem szavazza meg ezeket az intézkedéseket, mert
az ülés elıtt kapja meg ezeket az anyagokat és ı nem hajlandó csak tartózkodni ilyen
esetekben.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ez az anyag nem most lett kiosztva, hiszen
a bizottságok is megtárgyalták a kérdést, amin a jelek szerint képviselı úr nem volt
jelen.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony arról beszélt, sokan támadtak minket azért,
mert a testület által jóváhagyott felújításokat a nyár folyamán nem végeztük el. A
diagramból azonban kitőnik, a nyáron nem volt meg rá az anyagi keret és ezért lettek a
munkálatok az ısszel elvégezve. Szerinte errıl is tájékoztatni kellene a lakosságot.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, látszik a diagramon, hogy minden évben
nyáron van az az idıszak, amikor az önkormányzat fizetıkéssége nagyon is lecsökken.
Ez idén sem volt másként, éppen ezért csak szeptemberben történhetett kifizetés az
infrastrukturális fejlesztések kapcsán, melyek november elejéig meg fognak valósulni.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
387/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal
Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl szóló
beszámolót megismerte és azt elfogadta.
Felelıs:
Határidı:

-
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Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Pedagógiai
Szakszolgálat 2010/2011. évi munkájáról, figyelemmel a sajátos nevelési igényő
gyerekek problémakezelésének megoldására, a folyamatos igény növekedés
koordinálásának elısegítésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
(A napirend tárgyalása elıtt Török István képviselı kiment a terembıl, így a testület
10 fıvel folytatta tovább az ülést.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre igazgató úr arról beszélt, növekszik azoknak a gyerekeknek a száma, akik
különleges ellátásra szorulnak. Nem elég azonban az ilyen gyerekek neveléséhez,
oktatásához a pedagógusok szakértelme, szülıi segítségre is szükség van.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte igazgató úrtól, milyen
intézkedéseket terveznek a jövıben.
Tóth Imre képviselı úr kérdése arra irányult, hogy az olyan gyerekekkel mit tudnak
tenni, akik ellehetetlenítik az oktatást.
Buczkó József képviselı úr arról érdeklıdött, van-e lehetıség arra, hogy a
logopédusok és a gyógytornászok számát növeljék az intézményben.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony azt kérdezte, mennyivel több óvodást kell
ellátni most, a szőrıvizsgálatok után.
Tóth Imre igazgató úr az utolsó kérdésre nem tudott választ adni. Elmondta 427
esetet láttak el eddig ebben az évben, de reméli több esettel is tudnak majd foglalkozni
a jövıben. Több pedagógusuk is olyan képzés megszerzésén fáradozik, amely segítheti
a szakszolgálat munkáját, mint például a nevelési tanácsadás, a gyógytestnevelés, és a
logopédus képzés. Sajnos több olyan gyerek van, aki ellehetetleníti az oktatást, velük
szemben a pedagógusnak kell megtalálni a jó módszert, de ha ez pszichológiai kezelést
is igényel, akkor el kell ıket küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézetbe.
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Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, a szakszolgálat átszervezése nem
anyagi megfontolásból történt, hanem a szakmai fejlesztés volt a cél.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony arról beszélt, a problémás gyerekek
kezelésére valamilyen megoldást kell találni. Ilyen megoldás lehet például pedagógiai
asszisztensek foglalkoztatása a pedagógusok mellett, akár 4 órában is, ehhez
egyeztetni kellene a Munkaügyi Központtal. A pedagógiai szakszolgálat véghezvitt
átszervezése, véleménye szerint, tükrözi a képviselı-testület szándékát.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a szakszolgálat dolgozóinak munkáját.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
388/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Makláry
Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményének, a Pedagógiai Szakszolgálatnak a 20102011. tanév munkájáról szóló beszámolóját és azt tudomásul veszi.
Felelıs:
Határidı:

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a Városi Fürdı és
környezetének fejlesztésével kapcsolatos tanulmánytervrıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(A napirendi pont tárgyalása elıtt Török István képviselı visszajött, így a testület
11 fıvel folytatta tovább az ülést.)
Szólláth Tibor polgármester úr a napirendi pont megtárgyalása elıtt kérte, hogy a
nemrégiben elhunyt Makovecz Imre építész emlékének 1 perces néma fejhajtással
adózzunk.
A továbbiakban a Makona Stúdió két munkatársa prezentációt tartott a Városi Fürdı
fejlesztésének látványtervérıl.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony a megvalósulás lépéseire volt kíváncsi,
pontosabban arra, kialakultak-e már ezek a lépések.
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Dombi György képviselı úr azt kérdezte, a terv kivitelezése a régi temetı
felszámolásával jár-e.
Török István képviselı úr azt kérdezte, hogy kaphat-e a tervekrıl digitális anyagot.
Arnóczki Imre és Papp Tamás a Makona Stúdió munkatársai a kérdésekre
válaszolva elmondták, a lépések még nincsenek meg, hiszen ez csak egy terv, az
építészeti feladatok mellett, számos más feladatot is el kell végezni ahhoz, hogy
megvalósulhasson, de ık szívesen dolgoznának velünk a továbbiakban is. A temetı
kérdése kényes pontnak számít, ezért gondolkodtak egy emlékpark kialakításában.
Szólláth Tibor polgármester úr azt a kiegészítést tette, hogy a temetı egy kegyeleti
hely, és természetesen a kegyeleti helyeket meg kell ırizni valamilyen formában. Ez
csak egy koncepció, a racionalitás talaján kell maradni, a testületnek el kell
gondolkodni azon, mi legyen a következı lépés.
Buczkó József képviselı úr arról beszélt, a tervek a Makovecz szemléletet tükrözik
teljes mértékben.
Tóth Imre képviselı úr szerint el kell gondolkodnunk azon, mit miért tudunk
beáldozni, gondolván a temetıre és a terveink anyagi vonzatára.
Török István képviselı úr nagyon örül a tervnek. Arról beszélt, hogy ennek már
évekkel ezelıtt el kellett volna készülnie. Most már van egy alapunk, melyet lehet
alakítani, a testületnek pedig azon kell gondolkodnia, az alakítás milyen irányban
történjen.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, több 10 milliárdos beruházásról
beszélünk, de ezt nem az önkormányzatnak kell finanszírozni. A testületnek az a
feladata, hogy olyan befektetıket találjon, akik az elképzeléseiket megértik és ık is
látnak fantáziát a tervek megvalósításában, de ez a jövı kérdése.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
389/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a MAKONA Egyesülés
(1034 Budapest, Kecske u. 25. szám) által készített, a Hajdúnánási Gyógyfürdı
látványtervérıl szóló tájékoztatót megismerte és azt elfogadja.
Felelıs:
Határidı:

-
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Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
Szólláth Tibor polgármester úr tekintettel arra, hogy a meghívottak megérkeztek és
ne kelljen várakozniuk, szavazást rendelt el a meghívóban szereplı 22. napirendi pont
következıként való tárgyalásáról.
A képviselı-testület a napirendi pont tárgyalását 11 igen szavazattal (egyhangúlag)
- külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában lévı közvilágítási berendezések
karbantartására és üzemeletetésére kiírt pályázat elbírálására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a testület tagjait, hogy a beérkezett
pályázatokat összesítı táblázat kiosztásra került.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dombi György képviselı úr Mezei József úrtól azt kérdezte, hogy kaphatnak-e
valamilyen tájékoztatást arról, mennyi volt az áram költsége, és mennyi a
karbantartásé.
Mezei József úr nem tudott erre a kérdésre pontos választ adni, de elmondta, ık errıl
minden számlát megküldtek részünkre.
Oláh Miklós képviselı úr arról beszélt, a Mezei-Vill Kft-nek az az elınye, hogy már
8 éve együtt dolgozunk és az árai is jobbak, csak azért aggódik velük kapcsolatban,
mert sokáig húzódnak a hibaelhárítások.
Szólláth Tibor polgármester úr kiegészítésként elmondta, a bizottsági ülésen az
EH-Szer Kft. pályázata kiegészítésre került. Kötbér kikötését ajánlották fel, hibás
teljesítés esetére.
Török István képviselı úr elmondta, az hogy a hibaelhárítások kiküszöbölése pozitív
irányba indult el ıt is meggyızte, így a Mezei-Vill Kft-t javasolja a testületnek
elfogadásra.
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Tóth Imre képviselı úr azt kérdezte, a svájci frankban kötött szerzıdésünk meddig
hat még ki a díjfizetési kötelezettségünkre.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, ez a szerzıdés decemberben
lejár és akkor már nem fog minket tovább kötni. Most a karbantartásról, a
késıbbiekben pedig az elektromos áram beszerzésérıl fogunk dönteni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte Mezei József úrtól, nem lehetne-e
azt megtenni, hogy az éjszakai világítás csak szakaszos legyen és ezáltal is
csökkentsük az áramfogyasztást.
Mezei József úr válaszában elmondta, ez nem lehetséges, hiszen az erre vonatkozó
törvények pontosan meghatározzák azt, hogy milyen utakra, milyen világítás
szükséges.
Balogh Barna az EH-Szer Kft. képviselıje arról beszélt, az ı pályázatuk annyival
több, hogy nem csak karbantartásra, hanem korszerősítésre is vonatkozik.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel,
hogy a legjobb pályázóként az EH-Szer Kft-t jelölte meg, 6 nem szavazat és
5 tartózkodás (Szabóné Marth Éva, Buczkó József, Tóth Imre, Dr. Juhász Endre,
Szólláth Tibor) mellett nem fogadta el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel,
hogy a legjobb pályázóként a Mezei-Vill Kft-t jelölte meg, 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
390/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. december
1-jén tulajdonába kerülı közvilágítási berendezések aktív elemeinek
üzemeltetésére, karbantartására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat
elbírálta.
Összességében legjobb ajánlatot tevı pályázó:
MEZEI-VILL
Villamosipari
Szolgáltató
(4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. szám)

és

Kereskedelmi

Kft.

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtókat tájékoztassa az elbírálás
eredményérıl.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. október 30.
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(A szavazás után Dombi György képviselı kiment a terembıl, így a testület 10 fıvel
folytatta tovább az ülést.)
A képviselı-testület az elıterjesztés II. határozati javaslatát 8 igen szavazattal, 2 fı
(Dr. Kis Ágnes, Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
391/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a
2011. december 1-jén tulajdonába kerülı közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére
és karbantartására 2011. december 1-tıl 2012. december 31-ig a MEZEI-VILL
Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel (4100 Berettyóújfalu, Puskin u.
12. szám) köt vállalkozási szerzıdést a pályázati eljárás eredményeként.
A vállalkozási díj összege:

4.644.120,- Ft/év + ÁFA

Az üzemzavar elhárítás ideje:
− kijelölt gyalogátkelıhelyen, nagyforgalmú csomóponton fellépı hiba esetén 48
óra,
− országos közutak átkelési szakaszain fellépı egyedi hiba, vagy bárhol fellépı
csoportos hiba esetén 5 nap.
Felkéri a polgármestert, hogy a MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft-vel (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. szám) kösse meg a
vállalkozói szerzıdést.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 25.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Szakképzésben Tanulók Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal
kapcsolatosan beérkezett pályázatok elbírálására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(A napirendi pont tárgyalása elıtt Török István képviselı kiment a terembıl, így a
testület 9 fıvel folytatta tovább az ülést.)
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
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(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony azt a kiegészítést tette, hogy akik most
elutasításra kerültek csak most kezdték el az iskolát, de 2012. januárjától már
kaphatnak ösztöndíjat.
Szólláth Tibor polgármester úr mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés,
észrevétel, megjegyzés nem volt, szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés I. határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
392/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szakképzésben Tanulók
Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kapcsán megismerve a pályázók
jellemzı adatait 2011. szeptember hónaptól 2012. január hónapig az alábbi tanulókat
támogatja a megnevezett összeggel:
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Név
Áfra Gergely
Balogh Boglárka
Balogh Sándor
Bogdán Anita
Bónis Róbert
Csomós Petra
Csuka Nándor
Dancs Balázs
Fekete Norbert
Helmeczi Mihály
Horváth Richárd László
Kéki Zsolt
Kiss Ildikó
Kiss Gergı Lajos
Kovács Zsolt
Martinek Nikolett
Mikó Imre
Mirkó Mónika
Nagy Anna
Pálóczi Sándor Imre
Pálóczi Ádám László
Péter Nikoletta
Reszegi Ágnes
Szendrei Andrea
Torma Éva

Lakcím
Hajdúnánás
Szabolcs u. 9/a.
Dankó Pista u. 1.
Somogyi B. u. 5.
Ady Endre krt. 21. 2/8
Dózsa György u. 26.
Kéky Lajos u. 4. 2/7.
Mátyás király u. 29.
Magyar u. 25.
Tizedes u. 70.
Kossuth u. 83.
Nyíregyházi u. 48.
Táncsics Mihály u. 17.
Újszılı 28.
Fáy András u. 10.
Arany János u. 14.
Malom út 9.
Dobó István u. 26.
Magyar u. 13.
Kossuth u. 73/A.
Reményi u. 1/A.
Reményi u. 1/A.
Bocskai 94.
Móricz P. 21.
Újszılı 686. hrsz.
Kasza u. 30.

Javasolt összeg
(Ft)
4.000,6.000,4.000,6.000.8.000,6.000.6.000,6.000.6.000.6.000.6.000.6.000.8.000,4.000,8.000,4.000,4.000,4.000,6.000.4.000,8.000,4.000,4.000,4.000,6.000.-
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26.
27.
28.
29.

Varga Bence
Varga Erika
Veres Zoltán
Zilahi Antal Dávid

Rákóczi u. 21. sz.
Hajdú u. 78/A.
Nyíregyházi u. 5.
Balogh Zsuzsanna u. 18.

6.000.6.000.6.000.4.000,-

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti támogatások folyósításáról, valamint a pályázók
értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: folyamatos, illetve 2011. november 10. - az értesítés megküldésére

A képviselı-testület az elıterjesztés II. határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
393/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szakképzésben Tanulók
Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kapcsán megismerve a pályázók
jellemzı adatait úgy határoz, hogy nem részesíti támogatásban az 1. sz.
mellékletben szereplı tanulókat, mivel ezek a tanulók a 286/2011. (VII. 26.) számú
Képviselı-testületi Határozattal elfogadott a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Szakképzésben Tanulók Támogatására Ösztöndíjszabályzatban elıírt feltételeknek
nem felelnek meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázók értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 10. - az értesítés megküldésére
1. sz. melléklet

A Szakképzésben Tanulók Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra
határidın belül benyújtott, a pályázati kiírásnak nem megfelelı pályázatok
Ssz.

Név

Lakcím
Hajdúnánás

Évfolyam

1.

Balogh Ottó Roland

Dorogi u. 4.
3/4.

2.

Daróczi Péter András

3.

Dézsi Lajos

4.

Mészáros József Márk

Mátyás
Király u. 53.
Nyíregyházi
u. 41.
Reményi u.
6.

13.
gazdaság
informatika
11.
hegesztı
11.
kımőves
13.
gépgyártás technológiai
technikus

Tanév végi
Javasolt
tanulmányi
összeg (Ft)
átlag
3,4
0,-

3,4

0,-

3,71

0,-

4,125

0,-
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5.

Nagy Gergı

6.

Potóczky László

7.
8.

Sárga Krisztián
Roland
Simon Mihály Gergı

9.

Síró Norbert

10.

Szabó Bálint

11.

Szucskó Sándor István Dózsa
György 9. sz.
Zand Ákos
Szabadság u.
14.

12.

Kabay János
u. 48.
Achim
András u. 40
Korponai u.
63.
Mátyás K.
25/a.
Daróczi
Ambrus 1.
Hadnagy u.
33.

11.
kımőves
11.
kımőves
11.
kımőves
11.
festı
11.
kımőves
13.
gazdaság
informatika
11.
bútorasztalos
13.
gazdaság
informatika

3,63

0,-

3,7

0,-

3,6

0,-

3,28

0,-

3,53

0,-

4,11

0,-

3,5

0,-

2,25

0,-

Hajdúnánás, 2011. október 11.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
394/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala módosított alapító okiratát a melléklet
szerint elfogadja.
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Az alaptevékenységi körbe tartozó szakfeladatok az alábbiakkal egészülnek ki:
841173
910203

Statisztikai tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység

Felkéri a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot a Magyar Államkincstár
Észak-alföldi Regionális Igazgatóságához (4026 Debrecen, Hatvan u. 15. szám)
nyújtsa be.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 1.

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

2. Székhelye:
.
Telephely :

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1

3. Létrehozásáról rendelkezı határozat:

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

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

4. Gazdálkodási jogköre:
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési
szerv az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 9.
§-a alapján teljes jogkörő, önállóan gazdálkodó
intézmény.
Ellátja továbbá a teljes jogkörő, önállóan
mőködı Hajdúnánás Városi Hivatásos
Önkormányzati Tőzoltóság és az ÉszakHajdúsági Szakképzés Szervezési Társulás
gazdálkodási feladatait a külön jóváhagyott
szabályozás szerint.
5. Tevékenységi körei:
Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 38. § (1)
bekezdésében foglalt feladatok ellátása.
Alaptevékenység :
TEÁOR
8411
általános igazgatás

1100
Szakágazati besorolás

841105

helyi önkormányzatok, valamint
többcélú
kistérségi
társulások
igazgatási tevékenysége

Alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése:
Szakfeladat
Szakfeladat megnevezése
számjele
370000
Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése
381101
Települési hulladék összetevıinek válogatása, begyőjtése, szállítása,
átrakása
381202
Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása
412000
Lakó- és nem lakóépület építése
421100
Út, autópálya építés
421300
Híd, alagút építés
422100
Folyadék szállítására szolgáló közmő építése
522110
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522130
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
553000
Kempingszolgáltatás
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
581400
Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
681000
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
691002
Egyéb jogi tevékenység
711100
Építészmérnöki tevékenység
711200
Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás
749050
Máshová nem sorolható egyéb szakmai, tevékenység
750000
Állat-egészségügyi ellátás
791100
Utazásközvetítés
799000
Egyéb foglalás
802000
Biztonsági rendszer szolgáltatás
813000
Zöldterület-kezelés
841112
Önkormányzati jogalkotás
841114
Országgyőlési képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115
Önkormányzati képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117
Európai parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126
Önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi
társulások
igazgatási
tevékenysége
841127
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
841143
A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenırzése területi szinten
841163
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés
841173
Statisztikai tevékenység
841192
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841354
Területpolitikai támogatások és tevékenységek

1101
841401
841402
841403
841901
841906
841907
842155
842421
842428
842521
842522
842531
854234
856091
882000
882111
882112
882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129
882201
882202
882203
889921
889935
889936
889942
889943
890301
890302
890441
890442
890443
910203
931102
931201
931202
931204

Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı
szolgáltatások
Közvilágítás
Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Finanszírozási mőveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveivel
Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
Közterület rendjének fenntartása
Bőnmegelızés
Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
Megelızés, (szak)hatósági tevékenység
Polgári védelem ágazati feladatai
Szociális ösztöndíjak
Szakképzési és felnıttképzési támogatások
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
Rendszeres szociális segély
Idıskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Szociális étkeztetés
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelılegezés
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Civil szervezetek mőködési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Múzeumi, kiállítási tevékenység
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
Versenysport-tevékenység és támogatása
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
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Vállalkozási tevékenység:

nincs

6. Illetékessége:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

7. Alapítás éve:

1990.

8. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás
Városi
Képviselı-testülete

9. Irányító szerv neve, székhelye:

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

Önkormányzat

10.

A hivatal vezetıjének
kinevezési rendje:

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

11.

A hivatal képviseletére jogosult:

a jegyzı

12.

Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

- a köztisztviselık jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény,
-a
közalkalmazottak
jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- a Mun ka Törv én yk ön yvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény

13.

Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az
ingatlanok
és
ingóságok
az
önkormányzat tulajdonát képezik, melynek
kezelıi jogát az intézmény látja el az
önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési
jog
gyakorlásáról
szóló
9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
és
egységes
szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször módosított
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.

14.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

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

15.

Ingatlanok címe és helyrajzi száma:

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

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okirata a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 394/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testület
Határozatával, 2011. november 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2011. október 20.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési
Szabályzata módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi; és Ügyrendi és Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
395/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzatának II/A. pont szerinti
szakfeladat és létszám tagozódását 2011. november 1-tıl 2011. december 31-ig az
alábbiak szerint elfogadja:
„Szakfeladat megnevezése
Önkormányzati jogalkotás
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés
Város és községgazdálkodási szolgáltatások
Közterület rendjének fenntartása
Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat)
Polgári védelem ágazati feladatai

Létszám
7
31
6
10
2
7
2
7
1
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Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása
Egyéb foglalás (Tourinform Iroda)
Összesen:
75 fı, ebbıl:
1 fı
2 fı

51 fı
10 fı
4 fı
9 fı

1
1

fıfoglalkozású polgármester,
társadalmi
megbízatású
alpolgármester (a létszámkeret
nem tartalmazza),
köztisztviselı (jegyzı, aljegyzı,
irodavezetık, ügyintézık),
közalkalmazott,
ügykezelı,
Munka Törvénykönyve hatálya alá
tartozó.”

Felkéri a jegyzıt, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosításában foglaltaknak az intézmény dolgozói általi megismertetésérıl
gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Kiss Imre jegyzı
2011. november 01.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Kırösi
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium alapító
okiratának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát az Egészségügyi és Szociális
Bizottság javaslatával 8 igen szavazat és 1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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396/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
314/2011.
(VIII. 31.) számú Képviselı-testületi Határozatával elfogadott Kırösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium alapító okiratát
az alábbiak szerint módosítja és a melléklet szerint elfogadja:
- Az alapító okirat 4. pontja Az intézmény telephelyei” rész alatt szereplı 4.3 pont
kiegészül a
 „KİRÖSI GIMN. SZKK. KOLL. Csiha Gyızı telephelye” szövegrésszel.
- Az alapító okirat 7. pontja „Az intézménybe felvehetı maximális tanulói
létszám” rész alatt szereplı
 diákotthon 83 fı 40 fıre módosul.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 04.

ALAPÍTÓ OKIRAT
1.1. Az intézmény neve:

Kırösi Csoma Sándor
Szakközép-, Szakképzı
Kollégium

Gimnázium,
Iskola és

1.2. Az intézmény rövidített
neve:

KİRÖSI GIMN. SZKK. KOLL.

2. OM azonosító:

031209

3.1. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29. sz.

4. Az intézmény telephelyei:
4.1. Soós Sára ház
4.2. Somorjai László Városi Sportcsarnok
4.3. KİRÖSI GIMN. SZKK. KOLL.
Csiha Gyızı telephelye
4.4. Kollégium
5. Gazdálkodási jogköre:

4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 20.
4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3.
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11.
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/a.
önállóan mőködı költségvetési szerv, az
elıirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultság
szempontjából
teljes
jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelısségvállalás
rendjét
a
képviselı-testület
által
jóváhagyott szabályozás tartalmazza.
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Az intézmény típusa:

összetett iskola (általános iskola,
szakiskola, gimnázium, szakközépiskola,
kollégium)
-

Tagozat megnevezése:

Intézmény egységei:
I. Összetett iskola
I/1. Gimnáziumi Intézményegység
4 évfolyamos alaptantervő gimnáziumi képzés
4 évfolyamos angol-német nyelvek emelt szintő oktatása
6 évfolyamos képzés matematika, biológia emelt szintő oktatása
8 évfolyamos képzés matematika, német és angol nyelvek
emelt szintő képzése
I/2. Csiha Gyızı Szakképzı Intézményegység
Szakközépiskola
általános mőveltséget megalapozó 9-12.,
évfolyamon szakképzı 13-14-15. évfolyamon

illetve

9-13.

Szakiskola
általános mőveltséget megalapozó oktatás 9-10. évfolyam
szakképzés 11-12-13. évfolyam
Felnıttoktatás
Felnıttek középiskolája nappali munkarend szerinti oktatás
9-12. évfolyam
Esti munkarend szerinti oktatás 9 – 12. évfolyam
II. Kollégiumi Intézményegység
6. Jogszabályban meghatározott közfeladatai: általános iskolai, középiskolai, szakiskolai
nevelés és oktatás, felnıttoktatás, kollégiumi ellátás
Alapvetı szakágazat száma, megnevezése: 853100 Általános középfokú oktatás
Alkalmazandó szakfeladatok:
Szakfeladat száma, megnevezése:
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók
számára
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése,
oktatása (5-8. évfolyamon )
853111 Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-12/13.
évfolyam )
853121 Nappali rendszerő szakközépiskolai oktatás (9-12/13.
évfolyam)
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853124 Szakközép-iskolai felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő
szakiskolai oktatása ( 9-10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerő szakiskolai felzárkóztató oktatás
(9-10. évfolyam )
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali
rendszerő szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés
megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali
rendszerő szakmai gyakorlati oktatása szakképzési
évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés
megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855921 Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855922 Nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı
sajátos nevelési igényő tanulók kollégiumi, externátusi
nevelése
841901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
Alaptevékenységek: Törvényben és a nevelési programjában meghatározott keretek között:
853100 - Általános középfokú oktatás
• négy évfolyamos általános tantervő gimnáziumi osztály
• négy évfolyamos gimnáziumi képzés:
- angol – német nyelvek emelt szintő oktatása
• hat évfolyamos gimnáziumi képzés
- matematika, biológia emelt szintő oktatása
• nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés
- matematika, német és angol nyelvi emelt szintő képzés
853200 - Szakmai középfokú oktatás
négy évfolyamos szakközépiskolai képzés
• humán szakterület: szociális szolgáltatások szakmacsoport
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• mőszaki szakterület: gépészet, informatika, könnyőipari,
faipari, közlekedési szakmacsoport
• agrár szakterület: mezıgazdaság szakmacsoport
• gazdasági és szolgáltatási szakterület: közgazdaság,
vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoport
öt évfolyamos szakközépiskolai képzés
• az általános mőveltséget megalapozó oktatás részeként
- szakmai elıkészítı ismeretek átadása
- nyelvi elıkészítı évfolyam 9. osztály közgazdasági és
- informatika szakmacsoportban
szakiskolai képzés
• sajátos nevelési igényő tanulók elıkészítı szakiskolai
nevelése oktatása 9-10. évfolyamon
• tanulásban akadályozott tanulók elıkészítı szakiskolája
9-10. évfolyamon
• ép intellektusú és tanulásban akadályozott tanulók
szakiskolai és speciális szakiskolai képzése
• általános mőveltséget megalapozó szakiskolai oktatásnevelés a 9-10. évfolyamon
• felzárkóztató oktatás:
- mőszaki szakterület: gépészet, informatika, építészet,
könnyőipar, faipar, közlekedés szakmacsoport,
- agrár szakterület: mezıgazdaság szakmacsoport
általános
mőveltséget
megalapozó
iskolarendszerő
felnıttoktatás: felnıttek középiskolája
• nappali munkarend szerinti oktatás 9-12. évfolyamon
• esti tagozat szerinti oktatás 9–12. évfolyamon
a szakképzı évfolyamokon középfokú végzettségre épülı, OKJ
– szerinti közép- és emelt szintő szakképzés:
• szociális szolgáltatás szakmacsoport
gyermekgondozó – nevelı
54 761 02 0000 00 00
54 761 02 0010 54 02
kisgyermekgondozó – nevelı
szociális asszisztens
54 762 02 0010 54 02
szociális, gyermek – és
ifjúságvédelmi ügyintézı
54 762 01 0010 54 03
• gépészet szakmacsoport
gépgyártástechnológiai technikus 54 521 01 00 00
•

informatika szakmacsoport
CAD/CAM informatikus
gazdasági informatikus
szoftverfejlesztı
informatikai hálózattelepítı
és üzemeltetı

54 481 01 0000
54 481 04 0010 54 01
54 481 02 0010 54 04
54 481 03 0010 54 01
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•
•
•

•

•

számítógép-rendszer
karbantartó
webmester

54 481 03 0010 54 05
54 481 03 0010 54 07

könnyőipari szakmacsoport
ruhaipari technikus

54 542 01 0010 54 02

faipari szakmacsoport
bútoripari technikus

54 543 02 0010 54 01

közlekedés szakmacsoport
autószerelı
autótechnikus

51 521 01 1000 00 00
51 525 01 0001 54 01

közgazdaság szakmacsoport
statisztikai szervezı – elemzı

54 462 01 0000

pénzügyi, számviteli ügyintézı 52 343 03 0000
vállalkozási ügyintézı
52 343 05 0000
vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoport
protokoll ügyintézı
54 812 02 0010 54 01
utazási ügyintézı
54 812 02 0010 54 02
idegenvezetı
54 812 01 1000 00 00

OKJ szerinti szakiskolai szakképzés 11 – 13. évfolyamon:
• Gépészet szakmacsoport
vízvezeték- és vízkészülék szerelı 31 582 09 0010 31 04
központi főtés- és csıhálózat szerelı
31 582 09 0010 31 03
épületlakatos
31 582 10 0000 00 00
gépiforgácsoló
31 521 09 1000 00 00
géplakatos
31 521 10 1000 00 00
hegesztı
31 521 11 0000 00 00
szerkezetlakatos
31 521 24 1000 00 00
szerszámkészítı
33 521 08 0000 00 00
•

Építıipari szakmacsoport
ács-állványozó
burkoló
festı, mázoló és tapétázó
kımőves

33 582 01 1000 00 00
33 582 03 1000 00 00
33 582 04 1000 00 00
31 582 15 1000 00 00

•

Informatika szakmacsoport
számítógép-szerelı – karbantartó 33 523 01 1000 00 00

•

Könnyőipari szakmacsoport
férfiszabó
nıi szabó

33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03
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•

Faipari szakmacsoport
bútorasztalos

33 543 01 1000 00 00

•

Vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoport
panziós-falusi vendéglátó
31 812 01 0000 00 00

•

Elektronika – elektronika szakmacsoport
villanyszerelı
33 522 04 1000 00 00

•

Közlekedés szakmacsoport
jármőfényezı
karosszérialakatos
motor- és kerékpárszerelı

•

•
•

31 525 02 1000 00 00
31 525 03 1000 00 00
33 525 04 0000 00 00

Kereskedelem – marketing – üzleti adminisztráció
szakmacsoport
virágkötı – berendezı, virágkereskedı
33 215 01 0000 00 00
Egyéb szakmacsoport
31 861 01 1000 00 00
biztonsági ır
takarító
31 814 01 0000 00 00
Mezıgazdasági szakmacsoport
kertész
31 622 01 0000 00 00
kerti munkás
31 622 01 0100 21 04
31 622 01 0010 31 02
gyümölcstermesztı
zöldségtermesztı
31 622 01 0010 31 04

Tanmőhelyi oktatás
- iskolai tanmőhelyben: asztalos, épületburkoló, hegesztı,
kımőves, nıiruha-készítı, szobafestı-mázoló, tapétázó,
fémipari alapképzı, forgácsoló, lakatos
- bérelt tanmőhelyben: karosszérialakatos, autószerelı
559000 – Egyéb szálláshely szolgáltatás
- középfokú képzésben résztvevı tanulók diákotthoni ellátása
- sajátos nevelési igényő tanulók integrált diákotthoni ellátása
931100 – Sportlétesítmény mőködtetése
- iskolai sport mőködtetése (diáksport egyesületi formában)
- iskolai könyvtár mőködtetése
- intézményi vagyon hasznosítása
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:
iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
az alaptevékenység kapacitásának kihasználására épülı
szolgáltatás végzése építıipari, faipari, gépészeti, könnyőipari
területen
ECDL vizsgaközpont
Vállalkozási tevékenység: nincs
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7. Az intézménybe felvehetı
maximális tanulólétszám:

gimnázium és szakközép-, szakképzı
iskola
1666 fı
diákotthon
40 fı
Indítható iskolai tanulócsoportok száma:
54 csoport,
- ebbıl sajátos nevelési igényő tanulók csoportja:
2 csoport
Napközi otthoni csoportok száma:
Kollégiumi csoportok száma:
8. Iskolai évfolyamok száma:
9. Mőködési köre:

10.1. Alapítási éve:
10.2. Alapítás éve:

11.1. Alapító szerv neve:
11.2. Alapító szerv neve:

2 csoport
3 csoport

7-15 évfolyam
Hajdú-Bihar Megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye közigazgatási területe
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola,
Kollégium – 1656
Csiha Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı Iskola –
1968
Református Egyház
Munkaügyi Minisztérium

12. Fenntartó szerv neve és címe: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

13. Irányító szerv neve,
székhelye:

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

14. Felügyeleti szerv neve,
székhelye:

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

15. Intézmény magasabb
vezetıjének kinevezési
rendje:

jogszabályban meghatározott pályázat útján, a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 5 év határozott
idıre nevezi ki

16. Az intézmény képviseletére
jogosult:

az igazgató

17. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

-

18. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény,
a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi
XXII. törvény
Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati vagyonról és
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló,
többször
módosított
21/2005.
(V.
25.)
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Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes
szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009.
(IX.
28.)
Önkormányzati
Rendelet
(a
továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.
19. A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 12. § (3)
bekezdése
a
rendeltetésszerő
használatot
meghaladó vagyontárgyak hasznosítása a 14. § (1)
bekezdése, a selejtezés pedig a 14. § (3) bekezdése
szerint

20. Az iskola törzskönyvi nyilvántartási száma: 372723000
21. Az ingatlanok címe és
helyrajzi száma:

Záradék:

4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29.
4913. hrsz. (alapterülete: 5479 m2)
4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 20.
3554. hrsz. (alapterület: 2515 m2)
4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3.
3600. hrsz. (alapterület: 1774 m2)
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11.
5193. hrsz (alapterület: 6281 m2)
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/a.
5192. hrsz. (alapterület: 7122 m2)

A Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és
Kollégium Alapító Okirata a 396/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi
Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
jóváhagyásával 2011. november 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2011. október 20.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Városi
Bölcsıde alapító okiratának módosítására, valamint férıhely számának emelésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés I. határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
397/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
319/2011.
(VIII. 31.) számú Képviselı-testületi Határozattal elfogadott Városi Bölcsıde
alapító okiratát a székhelyen történı mőködés engedélyezése hatályba lépésének
napjától kezdıdıen az alábbiak szerint módosítja és a melléklet szerint elfogadja:
-

-

az alapító okirat 2. pontjában az intézmény „telephelye 4080 Hajdúnánás,
Marx K. u. 19.” törlésre kerül;
törlésre kerül továbbá a dokumentum 17. pontjában a feladatellátásból kivont
4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19. szám alatti ingatlan 3487. hrsz.
(alapterület: 2601 m2);
az alapító okirat 6. pontjában az alkalmazandó szakfeladatok köre bıvül a
889109 gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
szakfeladattal.

Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 15.

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Városi Bölcsıde

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 10-12.

3. Mőködési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

4. Gazdálkodási jogköre:

önállóan mőködı költségvetési szerv, az
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv.
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét
a
képviselı-testület
által
jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: bölcsıdei ellátás

1114
6. Alapvetı szakágazat száma, megnevezése: 889110 Bölcsıdei ellátás
Alaptevékenysége:
Alkalmazandó szakfeladatok:
889101 Bölcsıdei ellátás
A bölcsıdébe felvettek ellátásával kapcsolatos
bevételek és kiadások.
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához
kapcsolódó egyéb szolgáltatások
841901 Önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi társulások elszámolás
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
Vállalkozási tevékenysége:

nincs

7. Alapítás éve:

1952

8. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Tanács VB

9. Irányító szerv neve, székhelye:

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

10. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

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

11. Szakmai felügyeletet ellátó szerv:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala

12. Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

Az intézményvezetıi állást
nyilvános pályázat útján kell betölteni.
A magasabb vezetıi megbízatást 5 évre a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestülete adja.

13. Az intézmény képviseletére jogosult:

az intézményvezetı

14. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

a
közalkalmazottak
jogállásáról
1992. évi XXXIII. törvény,
a Munka Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. törvény

szóló

15. Feladatellátást szolgáló vagyon:
Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonai, melynek kezelıi jogát az intézmény
látja el 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
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18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.
16. A vagyon feletti rendelkezés:

az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 12. §
(3) bekezdése, a rendeltetésszerő használatot
meghaladó vagyontárgyak hasznosítása a 14. §
(1) bekezdése, a selejtezés pedig a 14. § (3)
bekezdése szerint

17. Az ingatlanok címe és
helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 10.
3465. hrsz. (alapterülete: 1526 m2)
4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 12.
3474. hrsz. (alapterülete: 536 m2)

Záradék:

A Városi Bölcsıde alapító okirata a 397/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi
Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
jóváhagyásával a székhely mőködési engedélyének jogerıre emelkedése napján
lép hatályba.

Hajdúnánás, 2011. október 20.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

A képviselı-testület az elıterjesztés II. határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
398/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához benyújtott, a Városi Bölcsıde
mőködési engedélyének módosítására vonatkozó kérelmét a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM. rendelet 40. § (2)-(3) bekezdései 2010. évi változásai alapján
40 férıhelyszámról 50 férıhelyszámra módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Városi Bölcsıde mőködési engedély kérelmének
módosításáról gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. október 26.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az Északhajdúsági
Szakképzés-szervezési
Társulás
Önkormányzati
Társulási
Megállapodásának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal, 1 fı (Oláh
Miklós) nem vett rész a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
399/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve az
Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás módosított Önkormányzati
Társulási Megállapodását, azt a melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalva
elfogadja.
Felkéri
a
polgármestert,
hogy
a
döntésrıl
az
Észak-hajdúsági
Szakképzési-szervezési Társulás elnökét, Kiss Attilát (4080 Hajdúnánás, Kisfaludy
u. 15. szám) értesítse.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 04.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat közoktatási intézményhálózatát érintı felújítással,
átalakítással, fejlesztéssel kapcsolatos képviselı-testületi döntések végrehajtásáról és
az intézményeknél felmerült egyéb építési munkákról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; Egészségügyi és Szociális; és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)

1117

(Dombi György és Török István képviselık visszajöttek a terembe, így a testület
11 fıvel folytatta tovább az ülést.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr arról beszélt, hogy a kivitelezıvel nem volt szerencsénk, a
2 hónapos csúszás sok kellemetlenséget okozott, de összességében sikeresnek ítéli a
beruházást.
(Oláh Miklós képviselı kiment a terembıl, így a testület 10 fıvel folytatta tovább az
ülést.)
Szabóné Marth Éva képviselı asszony köszönetét fejezte ki azoknak az embereknek,
akik a bölcsıdével kapcsolatos munkákat végezték, továbbá örül annak, hogy a
karbantartási munkálatokat is sikeresen el tudták végezni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a tájékoztatóból 2 tétel kimaradt, ezek a
kivitelezés alatt álló beruházások.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a tájékoztató határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
400/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás
Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete
a közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb mőködése érdekében hozott, intézményi
felújításokat, átalakításokat, és fejlesztéseket érintı képviselı-testületi döntések
végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte és azt elfogadja.
Felelıs:
Határidı:

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI
közmeghallgatás meghirdetésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

PONT

TÁRGYALÁSA:

Elıterjesztés

Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr módosításként elmondta, a helyszín nem a
Mővelıdési Központ lesz, hanem az Ifjúsági Ház Színházterme. Megkérdezte, hogy az
elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát a helyszín módosításával, és
azzal, hogy a közmeghallgatás idıpontja du. 17,00 óra 5 igen 2 nem (Török István,
Tóth Imre) szavazat és 3 tartózkodás (Ötvös Attila, Dr. Juhász Endre, Kovács Zsolt)
mellett nem fogadta el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát a helyszín módosításával és
azzal, hogy a közmeghallgatás idıpontja du. 18,00 óra legyen 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
401/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy a
lakosságnak a közoktatás keretében történı átszervezésekrıl, épület-felújításokról
való tájékoztatása, valamint az egyes utcák földrajzi neveinek megváltoztatása
kapcsán a közterületek, településrészek elnevezésérıl, valamint a mővészeti
alkotások közterületeken való elhelyezésének szabályairól szóló többször
módosított 9/2005. (II. 20.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján véleményének megismerése érdekében, 2011. október 27-én
(csütörtökön) du. 18,00 órai kezdettel az Ifjúsági Ház Színháztermében (4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 16. szám) közmeghallgatást tart.
Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás idıpontjának, helyének és
témájának a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 5. § (7)
bekezdésben meghatározott módon történı közzétételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. október 20. - a közzétételre

Szólláth Tibor polgármester úr ezek után a közmeghallgatás jegyzıkönyv-hitelesítı
személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(Tóth Imre képviselı úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a jegyzıkönyv-hitelesítı
személyére, de nem vesz részt a szavazásban.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
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A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 9 igen
szavazattal, 1 fı (Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala
nélkül - elfogadta.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a város geotermia
alapú intézményfőtési projektjének kialakításához kapcsolódó szolgáltatások
elvégzésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Oláh Miklós képviselı visszajött, Dr. Juhász Endre alpolgármester távozott az
ülésrıl, így a testület 10 fıvel folytatta tovább a munkát.)
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, hogy a pályázattal kapcsolatban van-e
pontos információ.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, ezek olyan prioritások az
ország számára melyekre lesz forrás, és ezzel összhangban a pályázatok is ki lesznek
írva.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
402/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a YESA
CE közhasznú egyesülettel (Handelskai 265, 1020 Bécs Ausztria, képviseletében:
Veronika Stenzel ügyvezetı igazgató) a város geotermia alapú intézményfőtési
projektjének kialakításához kapcsolódó szolgáltatások elvégzésére a melléklet
szerinti megbízási szerzıdést kíván kötni.
Az önkormányzat a szerzıdés alapján járó megbízási díj 2011. évben esedékes
összegét, azaz 3.000.000,- Ft-ot az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére biztosítja, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a
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megbízási szerzıdés alapján járó díj második részletét, azaz 3.000.000,- Ft-ot az
önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezi.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására, felkéri
továbbá a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére valamint, hogy a
YESA CE közhasznú egyesület képviselıit a képviselı-testület döntésérıl
értesítésére.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. október 30. – a szerzıdés aláírására
2012. február 15. – a költségvetésben történı tervezésre
folyamatos – további elıterjesztés elkészítésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
Szólláth Tibor polgármester úr Dr. Varga Miklós fıállatorvos késése miatt, a
meghívóban 17. napirendi pontként szereplı tájékoztató késıbbi tárgyalásáról
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a napirendi pont késıbbi tárgyalását 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat nélkül - elfogadta
HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Bőnmegelızési Tanács tagjai összetételének módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; Egészségügyi és Szociális és Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy az elıterjesztésben a 341/2008. (X. 16.)
számú Képviselı-testületi Határozat tévesen lett megjelölve, helyette a 28/2011.
(I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozatról szavazzon a testület, mivel annak a
módosításáról van szó.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dombi György képviselı úr, mint a Bőnmegelızési Tanács elnöke arról beszélt,
hogy nemrégen tanácskoztak, és ekkor tárgyalták meg a Nyugdíjasok Egyesületének
kérelmét, melyet ı nem támogat.
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Tóth Imre képviselı úr azt javasolta, a civil szervezeteken kívül lehessenek olyan
pártok is tagjai a Bőnmegelızési Tanácsnak melyek képviselıt delegálnak a testületbe.
Kovács Zsolt képviselı úr azt vetette fel, hogy érdemes-e egyáltalán bıvíteni a tanács
tagjainak számát.
Török István képviselı úr arról beszélt, ı támogatja minden segíteni akaró szervezet
csatlakozását.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ı nem támogatja a bıvítést.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony azt kérte, most szavazzanak a nyugdíjas
egyesület felvételérıl.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el, figyelembe véve a határozat
számának pontosítását.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselı úr javaslatát 2 igen 5 nem (Szabóné Marth
Éva, Ötvös Attila, Dr. Kis Ágnes, Kovács Zsolt, Szólláth Tibor) szavazat és
3 tartózkodás (Buczkó József, Dombi György, Oláh Miklós) mellett nem fogadta el.
A képviselı-testület Szabóné Marth Éva képviselı asszony javaslatát 4 igen 4 nem
(Dombi György, Kovács Zsolt, Dr. Kis Ágnes, Szólláth Tibor) szavazat és
2 tartózkodás (Oláh Miklós, Ötvös Attila) mellett nem fogadta el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 6 igen és 2 nem (Tóth Imre,
Török István) szavazat, valamint 2 tartózkodás (Oláh Miklós, Szabóné Marth Éva)
mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
403/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a városi
Bőnmegelızési Tanács tagjairól szóló 28/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi
Határozat módosításáról szóló döntést elhalasztja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Újság és Helyi Televízióért
Alapítvány tevékenységének vállalatcsoportba vonása után a Bőnmegelızési
Tanács összetételérıl szóló 28/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
módosítására vonatkozó elıterjesztés elkészítésérıl, a Bőnmegelızési Tanács
Elnökének (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) és a Hajdúnánási
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 8.
IV/10. szám) értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. október 25. - az értesítésre
2012. január 31. - elıterjesztés elkészítésére
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
224/2011. (VI. 08.) számú Képviselı-testületi Határozattal módosított 142/2011.
(IV. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat kiegészítésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat ismertetése megtörtént, az a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazat és
2 tartózkodás (Oláh Miklós, Török István) mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
404/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 224/2011. (VI. 08.) számú
Képviselı-testületi Határozattal módosított 142/2011. (IV. 28.) számú Képviselıtestületi Határozatot azzal egészíti ki, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a
Hajdúnánási Református Egyházközség között 2011. április 29-én létrejött ellátási
szerzıdés 6. pontjában meghatározott 2011. évi 600 eFt támogatást az
önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja a
Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám)
számára.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Hajdúnánás Városi Önkormányzat
2011. évi költségvetésérıl szóló, többször módosított 1/2011. (II. 11.)
Önkormányzati Rendelet határozatban foglaltaknak megfelelı módosításáról.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyú pályázat elıkészítésének folytatásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
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(Buczkó József képviselı úr kiment a terembıl, így a testület 9 fıvel folytatta tovább az
ülést.)
Kissné Barta Piroska irodavezetı asszony ismertette az elıterjesztést.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
405/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyú pályázat elıkészítésének
folytatásáról szóló elıterjesztést, és kinyilvánítja azon szándékát, hogy folytatni
kívánja az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett
ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú pályázat beadásához kapcsolódó elıkészítı
munkákat:
1. A projektterv és a tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges bruttó
3.500.000.- Ft összegbıl Hajdúnánás Városi Önkormányzatra a fejlesztés
arányában esı önrészt, a 290/2011. (VII. 26) számú Képviselı-testületi
Határozatban biztosított 400.000.- Ft kereten túl, további 2.225.000.- Ft
összeggel biztosítja az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tartaléka
terhére.
A fennmaradó 875.000.- Ft keretösszeg Hajdúdorog Város Önkormányzatát
terheli.
2. A tervezı kiválasztására szolgáló általános egyszerő közbeszerzési eljárás
lebonyolításához szükséges bruttó 315.000.- Ft összegbıl Hajdúnánás Városi
Önkormányzatra jutó 235.000.- Ft-ot biztosítja az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének tartaléka terhére, a fennmaradó 80.000.- Ft keretösszeg
Hajdúdorog Város Önkormányzatát terheli.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséhez
szükséges intézkedések megtételérıl és a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 28. - tervezı kiválasztására
2012. március 29. - pályázat beadására

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások részletes
feltételeirıl szóló rendelet alapján kihirdetett támogatásokra történı pályázat
benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr módosította az elıterjesztés határozati javaslatát: A
határozati javaslatban megjelölt összegeket nem a 2011. évi költségvetés általános
tartaléka terhére biztosítjuk, hanem a 2012. évi költségvetésben kerülnek betervezésre.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés I. határozati javaslatát - a polgármester úr által
említett módosítással együtt - 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
406/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani
az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások
részletes feltételeirıl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján kihirdetett
támogatás keretében a „Hajdúk Magyarországa" térségi rendezvények
támogatására elnevezéső (célterület azonosító: 1 018 529), LEADER Helyi
Akciócsoport által meghirdetett célterületre, 1.500.000,- Ft összeg erejéig.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges önrész
összegét, 375.000,- Forintot az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezi.

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásáról, és a
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. október 31.

A képviselı-testület az elıterjesztés II. határozati javaslatát - a polgármester úr által
említett módosítással együtt - 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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407/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani
az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások
részletes feltételeirıl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján kihirdetett
támogatás keretében a Szabadidıs szolgáltatások fejlesztése "Ép testben ép
lélek" elnevezéső (célterület azonosító: 1 018 680), LEADER Helyi Akciócsoport
által meghirdetett célterületre, 3.000.000,- Ft összeg erejéig.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges
önrész összegét, 750.000,- Forintot az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe
betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásáról, és a
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. október 31.

A képviselı-testület az elıterjesztés III. határozati javaslatát - a polgármester úr által
említett módosítással együtt - 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
408/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani
az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-tıl nyújtandó támogatások
részletes feltételeirıl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján kihirdetett
támogatás keretében a Közfoglalkoztatási programok feltételeinek
megteremtése elnevezéső (célterület azonosító: 1 018 697), LEADER Helyi
Akciócsoport által meghirdetett célterületre, 500.000,- Ft összeg erejéig.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges
önrész összegét, 125.000,- Forintot az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe
betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásáról, és a
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. október 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a város
állategészségügyi helyzetérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
Egészségügyi és Szociális és Városfejlesztési Bizottságok a tájékoztató határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
(Buczkó József képviselı visszajött, Szabóné Marth Éva képviselı asszony kiment, így
a testület változatlanul 9 fıvel folytatta tovább az ülést.)
Dr. Varga Miklós kerületi fıállatorvos ismertette a tájékoztatót.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, hogy a Szociális Földprogram
sikeresen lezárult és a jövıben is szeretné mőködtetni a programot. Megkérdezte, hogy
a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a tájékoztató határozati javaslatát 9
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

igen

szavazattal

409/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a város állategészségügyi
helyzetérıl szóló tájékoztatót megismerte azt elfogadja.
Felelıs:
Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
2008. évi vállalkozásfejlesztési pályázaton nyertes pályázók támogatási szerzıdésben
vállalt kötelezettségei teljesítésének elmaradásához kapcsolódó elbírálási szempontok
meghatározására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
(Szabóné Marth Éva képviselı visszajött, így a testület 10 fıvel folytatta tovább az
ülést.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának „A” változatát 9 igen
szavazat és 1 tartózkodás (Szólláth Tibor) mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
410/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. évi
vállalkozásfejlesztési pályázaton nyertes vállalkozók támogatási szerzıdésben
rögzített vállalásainak célellenırzésérıl készült 17052-6/2011. számú jelentést
megismerte és az alábbiak szerint határoz:
A 2008. évi „Vállalkozásfejlesztési és Foglalkoztatási Pályázat” keretében a
303/2008. (IX. 11.) számú, és a 391/2008. (XI. 20.) számú Képviselı-testületi
Határozatokkal támogatást kapott, de a támogatási szerzıdésben vállalt
kötelezettségének részben eleget tevı alábbi pályázók részteljesítését teljesítéssel
arányosan elismeri, és az elismert és ténylegesen átadott támogatási összeg
különbözetét, valamint annak kamatait az alábbiak szerinti összeggel
visszafizetteti.
Vállalkozás megnevezése
Pénzes Lászlóné
Szincsák Zoltán
Összesen:

Támogatás
148.450 Ft
605.000 Ft
753.450 Ft

Kamat
90.453 Ft
368.636 Ft
459.089 Ft

Összesen
238.903 Ft
973.636 Ft
1.212.539 Ft

Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a képviselı-testület döntésérıl
értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

Szólláth Tibor polgármester úr bejelentette, hogy a képviselı-testület döntését a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 35. § (3) bekezdése alapján
Hajdúnánás Városi Önkormányzat érdekeit sértınek ítéli, így az ellen a meghatározott
határidın belül vétót emel, amelyrıl rendkívüli testületi ülés keretében dönt a testület.
HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
újházhelyi telkek további hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; Egészségügyi és Szociális és Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr arról beszélt, most hogy közmővesítve lett a városnak ezen
része is, így érdemes a telkeket meghirdetni.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
411/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve az újházhelyi
telekosztás korábbi pályázati elızményeit, a hajdúnánási 6602/2 - 6602/14
helyrajzi számú, a 6602/16 helyrajzi számú valamint a 6602/18 - 6602/32 helyrajzi
számú (összesen 29) belterületi beépítetlen ingatlan kedvezményes értékesítését
határozza el.
A képviselı-testület az ingatlanértékesítésre vonatkozó feltételrendszer
felülvizsgálatát szükségesnek tartja az alábbi szempontok figyelembe vételével:
−
−
−
−

a telkek kedvezményes értékesítésre meghirdetett ára,
beépítési kötelezettség idıtartama,
a telekhez jutás szempontrendszere,
a pontozásos szempontrendszer alapján kiválasztott pályázók közötti a telkek
kiosztásának módja,
− esetleges kaució összege,
− jelzálogjog bejegyzésének idıtartama.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület soron
– novemberi – ülésére az elıterjesztés elkészítésérıl gondoskodjon.

Felelıs:
Határidı:

következı

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 30. - az elıterjesztés elkészítésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
önkormányzat tulajdonában lévı 4944 hrsz.-ú, 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 14. szám
alatti ingatlan további hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az ingatlan értékbecslése megtörtént, az
értékbecslı 41.208.400,-Ft-ra értékelte.
Pontosította a határozati javaslatot: az épület két helyrajzi szám alá tartozik, így a
határozati javaslatban a 4944. hrsz mellett a 4942/8 hrsz is feltüntetésre kerül, továbbá
az értékesítésnél a kiinduló licitár kerekítve, 41.300.000,- Ft-ban lesz megadva.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 8 igen szavazat és
2 tartózkodás (Oláh Miklós, Buczkó József) mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
412/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott,
többször módosított 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. § (3) bekezdése
értelmében úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı, hajdúnánási 4944.
hrsz-ú, 619 m2 nagyságú, kivett általános iskola megnevezéső, valamint a 4942/8. hrsz-ú,
820 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezéső – szerkezetileg
egybefüggı - ingatlant versenytárgyalásos pályázati eljárás útján kívánja értékesíteni az
alábbi feltételekkel:
− a kiinduló licitár 41.300.000 ,- Ft;
− a pályázat benyújtásával egy idıben a kiinduló licitár 10 %-át bánatpénzként az
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell
átutalni, pénztárába befizetni, a nyertes pályázónál ez az összeg beszámít a vételárba;
− a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi szerzıdés
megkötését követı 15 banki napon belül átutalással köteles megfizetni az
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662);
− a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevıt terheli;
− az eredményhirdetést megelızıen a beérkezett pályázatokat és a versenytárgyaláson
adott végsı ajánlatokat a képviselı-testülettel ismertetni kell.
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A pályázat beérkezési határideje:
Versenytárgyalás, licitálás:

2011. december 5. du. 16,00 óra
2011. december 7. de. 9,00 óra

A pályázat személyesen adható be a Polgármesteri Hivatal fszt. 41. irodájában, zárt
borítékban „Pályázat a hajdúnánási 4944. hrsz-ú és a 4942/8. hrsz-ú ingatlan
megvásárlásra” felirattal.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, az önkormányzat
honlapján valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláin kell közzétenni. A pályázat
legutolsó megjelenési idıpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell
rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételérıl, a versenytárgyalás lefolytatásáról
gondoskodjon, majd az eredményhirdetést megelızıen a beérkezett pályázatokat és a
versenytárgyaláson adott végsı ajánlatokat elıterjesztés formájában terjessze a
képviselı-testület elé.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 18. - pályázat megjelentetése
2011. december 15. - elıterjesztés készítésére

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 8 igen szavazat és
2 tartózkodás (Oláh Miklós, Buczkó József) mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
413/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott,
többször módosított 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 8. § (2) bekezdése és
10. § (3) bekezdése alapján - úgy határoz, hogy - a lefolytatott értékesítési pályázati
eljárás esetleges sikertelensége esetén - az önkormányzat tulajdonát képezı, 4080
Hajdúnánás, Óvoda u. 14. szám alatti, 4944. hrsz-ú, kivett általános iskola megnevezéső,
619 m2 területő, valamint a 4942/8. hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezéső, 820 m2 nagyságú - szerkezetileg egybefüggı - ingatlant versenytárgyalás
keretében, bérbeadás útján kívánja hasznosítani, az alábbi bérbeadási feltételekkel:
− a kiinduló licitár a bérleti díjra: 364.000,- Ft + ÁFA/hó,
− a bérleti díjat évenként az infláció mértékével emelni kell,
− a felek a bérleti szerzıdést 2012. február 01. és 2017. január 31. közötti, 5 éves
határozott idıtartamra kötik,
− a felek a bérleti szerzıdésben 3 hónapos felmondási idıt kötnek ki,
− a pályázók a felmerülı rezsi költségek megfizetését vállalják,
− a pályázat benyújtásával egy idıben a bérleti díj kiinduló licitárának 10 %-át
bánatpénzként az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (1173807715372662) kell átutalni, pénztárába befizetni, a nyertes pályázónál ez az összeg
beszámít az elsı havi bérleti díjba;
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− az eredményhirdetést megelızıen a beérkezett pályázatokat és a versenytárgyaláson
adott végsı ajánlatokat a képviselı-testülettel ismertetni kell.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, az önkormányzat
honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláin kell közzétenni. A pályázat
legutolsó megjelenési idıpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell
rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételérıl és a versenytárgyalás
lefolytatásáról gondoskodjon, majd az eredményhirdetést megelızıen a beérkezett
pályázatokat és a versenytárgyaláson adott végsı ajánlatokat elıterjesztés formájában
terjessze a képviselı-testület elé.

Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. december 16. - pályázat kiírására
2012. január 15.
- elıterjesztés készítésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
önkormányzat tulajdonában lévı, 4804/3 hrsz-ú, gyep mővelési ágú földterület
meghatározott részének további hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
414/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott
18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. § (3) bekezdése alapján úgy határoz, hogy
az önkormányzat tulajdonát képezı, 4804/3. hrsz-ú gyep mővelési ágú földterület
19.040 m2 nagyságú részét pályázati eljárás keretében történı bérbeadás útján kívánja
hasznosítani 5 éves határozott idıtartamra az alábbi feltételekkel:
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-

a kiinduló licitár 2,- Ft + ÁFA/m2/év,
a bérleti díj az évenkénti infláció mértékével emelkedik,
a terület kisebb egységenként is pályázható,
a bérleti jogviszony a szerzıdéskötést követı hónap elsı napjától kezdıdik,
a területet a megtekintett állapotban lehet bérbe venni, a területegységek
esetleges, szükség szerinti kimérettetésének költsége az önkormányzatot
anyagilag nem terheli, azt a bérlı saját költségén elvégeztetheti.

A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban kell közzétenni. A
pályázat megjelenési idıpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell
rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott
18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerinti lebonyolításáról
gondoskodjon, illetıleg felhatalmazza a bérleti szerzıdés megkötésére.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 18. - pályázat megjelentetése
2012. január 15.
- szerzıdés megkötése

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Hajdúnánási Városi Rendırkapitányság üzemanyagkártyájának cseréjére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

a

Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat ismertetése megtörtént, az a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
415/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Rendırkapitányság (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 26-28. szám) kérelmére úgy
határoz, hogy a 127/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozattal részükre
biztosított,
az
LMZ-636
rendszámú
szolgálati
jármőre
vonatkozó
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üzemanyagkártyát, a rendırség használatában lévı valamennyi gépjármő
tankolására jogosító ún. garázskártyára cseréli.
A képviselı-testület felhívja a Rendırkapitányság vezetıjének figyelmét, hogy a
garázskártya csak a Hajdúnánáson szolgálatot teljesítı jármővek tankolására vehetı
igénybe.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. október 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Kéky
Lajos Városi Mővelıdési Központ kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát - a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság módosító javaslatával - 7 igen és 3 nem (Szólláth Tibor, Szabóné Marth Éva,
Tóth Imre) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
416/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kéky Lajos Városi
Mővelıdési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) részére, a Nánási
Advent címő rendezvény programjainak megvalósításához 300.000,- Ft
keretösszeget biztosít.
A képviselı-testület a 300.000,- Ft keretösszeget az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
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Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 27.

A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 3 igen és 3 nem (Ötvös Attila,
Dr. Kis Ágnes, Oláh Miklós) szavazat és 4 tartózkodás (Buczkó József, Dombi
György, Török István, Kovács Zsolt) mellett nem fogadta el.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hermann Ottó Horgászegyesület kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ı a Városfejlesztési Bizottság javaslatát
támogatja.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Kovács Zsolt képviselı úr arról beszélt, hogy ı egyeztetett az egyesület elnökével és
valóban szükség van az önkormányzat segítségére.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, az egyesület elég nagy bajban van, ı támogatást
javasolja.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság javaslatával kiegészítve 3 igen és 4 nem (Szabóné Marth Éva, Tóth Imre,
Dr. Kis Ágnes, Szólláth Tibor) szavazat és 3 tartózkodás (Buczkó József, Ötvös Attila,
Oláh Miklós) mellett nem fogadta el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát a Városfejlesztési Bizottság
javaslatával kiegészítve 7 igen és 3 nem (Dr. Kis Ágnes, Török István, Ötvös Attila)
szavazat mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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417/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hermann Ottó
Horgászegyesület Tedej (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5. szám) kérelmét
megismerve úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában álló
0969/6 helyrajzi számú, 4 ha 9056 m2 területő, „mocsár” mővelési ággal megjelölt
ingatlanon található horgásztó vízjogi fennmaradási engedélyének kiadása iránti
kérelmet megkéri, valamint az eljárás során felmerülı költségek fedezetét 700 eFt
keretösszeg erejéig, az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a város és
községgazdálkodási szolgáltatások szakfeladaton elkülönített költségek terhére
biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hermann Ottó Horgászegyesület Tedej (4080
Hajdúnánás, Dorogi u. 5. szám) kérelmezıt a testület döntésérıl értesítse, továbbá
felhatalmazza arra, hogy a vízjogi fennmaradási engedély kiadásához szükséges
intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. október 31.
- az értesítésre
2011. december 31. - eljárás megindítására

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMINCHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
KÜLÖN KIADÁS együttes (4080 Hajdúnánás, Dózsa György u. 16. szám) kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok ismertetése megtörtént, azok a jegyzıkönyv mellékletét
képezik.)

(Oláh Miklós képviselı kiment a terembıl, így a testület 8 fıvel folytatta tovább az
ülést.)
Szólláth Tibor polgármester úr úgy módosította az elıterjesztés határozati javaslatát,
hogy meghatározott példányszám helyett, ı ahhoz kér hozzájárulást, hogy az
önkormányzat promóciós célokra használhassa a felvételt.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
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A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 6 igen és 1 nem (Dr. Kis
Ágnes) szavazattal, 1 fı (Kovács Zsolt) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
418/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Külön Kiadás (4080
Hajdúnánás, Dózsa György u. 16. szám) együttes részére, nagylemezük
elkészítésének stúdió munkálatai költségeire 288.000,- Ft támogatási összeget
biztosít, melynek ellenében az önkormányzat a stúdióanyagot promóciós célokra
felhasználhatja.
A képviselı-testület a 288.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat
2011. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl, és az együttes értesítésérıl gondoskodjon, valamint felhatalmazza
arra, hogy az együttes vezetıjével, Szatmári Antallal (4080 Hajdúnánás, Dózsa
György u. 16. szám) a stúdióanyag felhasználására vonatkozó szerzıdést
megkösse.

Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMINCNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról,
valamint a Hajdúsági Kistérségi iroda, - az önkormányzat tulajdonában lévı 4080
Hajdúnánás, Dorogi u. 5. szám alatt történı elhelyezésérıl, valamint az
együttmőködési megállapodás módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Az ülésre Oláh Miklós képviselı úr visszaérkezett, így a testület 9 fıvel folytatta
tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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419/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény
1. § (9) bekezdés b) pontja alapján a melléklet szerint elfogadja a Hajdúsági
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítását.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl, valamint a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás értesítésérıl
gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. október 31.

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
420/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) a) pontja alapján úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képezı, 4080 Hajdúnánás Dorogi u. 5. szám alatt lévı
ingatlanán a Hajdúsági Kistérségi Iroda rendelkezésére bocsát egy 38 m2 és 24 m2
nagyságú irodát, valamint tárgyalóhelyiséget és egy 4 helyiségbıl álló, 13.2 m2
nagyságú szociális blokkot 2011. november 1. napjától. A helyiség bérleti díját
bruttó 68.904 Ft/hó összegben határozza meg, mely összeg magában foglalja a
közüzemi (víz, gáz, elektromos áram) díjakat is.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon, valamint felhatalmazza a bérleti szerzıdés
megkötésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. október 31. - szerzıdés megkötésére
A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik határozati javaslatát 8 igen szavazattal,
1 fı (Szólláth Tibor) nem vett részt a szavazásban elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
421/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 33/2011. (I. 27.) számú
Képviselı-testületi Határozatával elfogadott, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
és a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér
1.) közötti együttmőködési megállapodás módosítását a melléklet szerinti
tartalommal megismerte és azt elfogadja.
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A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az együttmőködési
megállapodás módosításának aláírására, és felkéri, hogy a szerzıdésmódosítást a
Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás részére küldje meg.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. október 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Kırösi
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium
kérelméhez
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,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
422/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 160/2007. (V. 30.) számú
Képviselı-testületi Határozattal a Csiha Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı Iskolában
a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény 90. § (1) bekezdésében
meghatározott felmondási védelemre tekintettel felfüggesztett szabadidı-szervezı
álláshelyet a jogutód Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és
Általános Iskola, Kollégiumtól 2012. március 28-tól elvonja.
A fentiek végrehajtása után az intézmény engedélyezett álláskerete 2012. március 28-tól
144 fı.
A képviselı-testület az 1 fı szabadidı-szervezı közalkalmazotti jogviszonyát
felmentéssel szőnteti meg, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 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.
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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 polgármestert, hogy a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntésével
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez szükséges feladatok
végrehajtásáról, valamint a 2012. évi költségvetésben a felmentési idıre járó illetmény, a
szabadságmegváltás és a végkielégítés kiadásainak tervezésérıl gondoskodjon.

Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2012. február 15. - a tervezésre
2012. június 30.
- a támogatás igénylésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
„Tervezés - önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárást
lezáró döntés meghozatalára
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,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
423/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - mint döntéshozó - a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2.
pontjában foglaltak szerint, a „Tervezés- Önkormányzati tulajdonú utak
fejlesztése” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési
Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a Kbt. 250. § (3) bekezdés g)
pontjára tekintettel a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján az alábbi
ajánlattevık ajánlata érvénytelen, ugyanis az ajánlatuk nem felelt az ajánlattételi
felhívásban, a dokumentációban, illetve a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek:
– a CIVIS Mérnökiroda Kft. (székhelye: 4028 Debrecen, Ótemetı u. 33.2/11.)
– a REMIX-HOLDING Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4002
Debrecen, Balmazújvárosi út 10.).
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2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „TervezésÖnkormányzati tulajdonú utak fejlesztése” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési
eljárás során - mint döntéshozó - a közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján
megállapítja, hogy az alábbi ajánlattevı ajánlata érvényes, ugyanis az ajánlata
maradéktalanul megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak:
– Hajdú-Via Útépítı és Tervezı Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi
út 10.)
3. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - mint döntéshozó - a
közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján a „Tervezés- Önkormányzati
tulajdonú utak fejlesztése” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárást
eredményessé nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıket értesítse, továbbá a
határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 2.

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
424/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - mint döntéshozó - a
közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján a Hajdú-Via Útépítı és Tervezı
Kft-t (székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) nyilvánítja a „TervezésÖnkormányzati tulajdonú utak fejlesztése” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési
eljárás nyertesévé.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıt értesítse, valamint az
eljárás nyertesével a szerzıdés megkötésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 2.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMINCHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Tekézık Szövetsége kérelmére
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,
szavazást rendelt el.
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A képviselı-testület az elıterjesztés I. határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
425/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - a Sportról szóló 2004. évi
I. törvény 55. § (6) bekezdése alapján - elhatározza a sporttal kapcsolatos részletes
feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésébıl a sportra fordítandó
összeget szabályozó önkormányzati rendelet megalkotását, továbbá a 185/2007.
(V. 30.) számú Képviselı-testületi Határozatával elfogadott Hajdúnánás Város
Középtávú Sportkoncepciójának felülvizsgálatát.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati rendelet elıkészítésérıl, továbbá a
középtávú sportkoncepció felülvizsgálatáról gondoskodjon, majd azokat
elıterjesztés formájában terjessze a képviselı-testület elé.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. december 31.

A képviselı-testület az elıterjesztés II. határozati javaslatának „A” változatát 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
426/2011. (X. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat
A képviselı-testület megismerve a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Tekézık
Szövetsége (4031 Debrecen, Derék u. 16. fszt. 6.) elnökének kérelmét, támogatja
együttmőködési megállapodás megkötését az önkormányzat és a szövetség között
annak érdekében, hogy Hajdúnánás városban újjászervezıdhessen a tekesport.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a HajdúBihar Megyei és Debreceni Tekézık Szövetsége között kötendı együttmőködési
megállapodás elıkészítésérıl gondoskodjon, majd azt elıterjesztés formájában
terjessze a képviselı-testület elé, valamint a képviselı-testület döntésérıl a HajdúBihar Megyei és Debreceni Tekézık Szövetsége (4031 Debrecen, Derék u. 16. fszt.
6.) elnökét értesítse.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. október 31.
- értesítésre
2011. december 31.
- elıterjesztés készítésére
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMINCNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tóth Imre
önkormányzati képviselı önálló indítványa a Bőnmegelızési Tanács tagjainak
módosítása tárgyában
Elıadó: Tóth Imre önkormányzati képviselı
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Szólláth Tibor polgármester úr a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 17. § (4) bekezdésnének megfelelıen
megadta a szót Tóth Imre képviselı úrnak, hogy maximum 5 perc idıtartamban
mondja el szóbeli kiegészítését az önálló indítványához.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, hogy a testület mai napon hozott döntése alapján
indítványa okafogyottá vált, azt visszavonja.
A képviselı-testület az önálló indítvány visszavonását - külön határozathozatal nélkül
- tudomásul vette.
HARMINCKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tóth Imre
önkormányzati képviselı önálló indítványa díszpolgári cím adományozása tárgyában
Elıadó: Tóth Imre önkormányzati képviselı
Szólláth Tibor polgármester úr a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 17. § (4) bekezdésnének megfelelıen
megadta a szót Tóth Imre képviselı úrnak, hogy maximum 5 perc idıtartamban
mondja el szóbeli kiegészítését az önálló indítványához.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, hogy a testület mai napon hozott döntése alapján
indítványa okafogyottá vált, azt visszavonja.
A képviselı-testület az önálló indítvány visszavonását - külön határozathozatal nélkül
- tudomásul vette.
Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Ötvös Attila képviselı úr azt kérdezte, halottak napján be lehet-e hajtani gépkocsival
a temetıbe, mert ilyenkor nagy a forgalom.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ugyanúgy lesz megoldva a kérdés, mint
tavaly.
Dombi György képviselı úr a lakosság türelmét kérte a járdaépítéssel kapcsolatban.
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a lakosságot az október 23-ai
ünnepségrıl és a településen elvégzett favágásról.
Megköszönte a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát
és a képviselı-testület nyilvános ülését du. 13 óra 55 perckor bezárta.
kmft.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

