JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. december
16-án - pénteken - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl.
A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme
Jelen vannak a képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Dr. Juhász Endre
alpolgármester, Ötvös Attila, Dr. Kis Ágnes, Buczkó József, Kovács Zsolt, Dombi
György, Török István képviselık
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Szólláth Tibor polgármester, Tóth
Imre, Oláh Miklós 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, Benkıné Takács Mária a Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal
irodavezetıje, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, 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
2.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
3.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Dr. Horváth Tibor Gergely a Hajdúnánási Holding
Zrt. Igazgatósági tagja
pont Dr. Fekete Csaba r. dandártábornok megyei
fıkapitány és Dr. Hraskó János r. alezredes
rendırségi fıtanácsos mb. kapitányságvezetı
a
13.)
napirendi
pont Herter Gyula a Hajdúnánási Gyermek- és
tárgyalásánál:
Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója
a 20.) napirendi pontok Baráthné Megellai Erzsébet a Városi Szakorvosi
tárgyalásánál:
Rendelıintézet és Ápolási Intézet intézményvezetıje
a
21.)
napirendi
pont Szoboszlai Zoltán a HÉPSZOLG Kft. ügyvezetı
tárgyalásánál:
igazgatója
a 22.) és 23.) napirendi Szabóné Tóth Judit a Helyi TV képviselıje
pontok tárgyalásánál:
a
28.)
napirendi
pont Petrován Pál a „Segítı Szív” Szociális Szolgálat
tárgyalásánál:
ügyintézıje
A testületi ülésen részt vett még a Helyi Televízió négy munkatársa.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az
ülésen megjelenteket, a televízión keresztül a város lakosságát. Tájékoztatta a
képviselı-testületet, hogy Szólláth Tibor polgármester úr parlamenti elfoglaltságai
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miatt nem lehet jelen és távollétében ı vezeti le az ülést. Megállapította, hogy 7 fı
képviselı jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendek közé vegyen
fel és tárgyaljon meg még tíz napirendi pontot, amelyek a következık:
-

„Tájékoztató Hajdúnánás város közbiztonsági helyzetérıl”

A napirendet a meghívóban szereplı 2. napirendi pont elıtt javasolta megtárgyalni.
-

„Elıterjesztés a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény kérelmére”

A napirendet a meghívóban szereplı 12. napirendi pont után javasolta megtárgyalni.
-

„Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei vagyonbiztosítására biztosító
kiválasztására”
„Elıterjesztés az Iskola utca forgalomszabályozására”
„Elıterjesztés a Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítvány vagyonának
térítésmentes átvételére”
„Elıterjesztés a Hajdúnánási Helyi Televízió további mőködtetésére”
„Elıterjesztés az INNOHÍD Innovációs Zrt. (4244 Újfehértó, Szent István u.
10.) elsıbbségi részvényre vonatkozó elıvásárlási jog gyakorlására”

A fenti öt napirendet a meghívóban szereplı 18. napirendi pont után javasolta
megtárgyalni.
-

-

„Elıterjesztés a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kérelmére”
„Elıterjesztés a „Tervezés – Nevelési intézmények fejlesztése Hajdúnánáson”
címő ÉÁOP – 4.1.1./A-11 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges tervezési
feladatok szolgáltatás megrendelése kapcsán lefolytatott közbeszerzési eljárást
lezáró döntés meghozatalára”
„Elıterjesztés a „Tervezés - kerékpárút fejlesztése” tárgyú közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatalára”

A fenti három napirendet a meghívóban szereplı napirendi pontok után, a zárt ülés
elıtt javasolta megtárgyalni.
A meghívóban szereplı 27. napirendet a Polgármesteri jelentést követıen javasolta
megtárgyalni.
A meghívóban szereplı 22. napirendi pont vonatkozásában további egyeztetések
szükségesek, így annak levételét javasolta.
A meghívóban szereplı 20; 28. és 39. napirendi pontok tárgyalására zárt ülés
keretében kerül sor.
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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, Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását - az
elhangzott javaslatokkal együtt - 7 igen szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat
hozatala nélkül - elfogadta.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért
javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Dr. Kis Ágnes képviselı asszonyt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Dr. Kis Ágnes képviselı asszony jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzıkönyv-hitelesítı személyére, de nem vesz részt a szavazásban.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a
javaslattal.
A képviselı-testület Dr. Kis Ágnes képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 6 igen
szavazattal, 1 fı (Dr. Kis Ágnes) nem vett részt a szavazásban - külön határozat
hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a Bocskai Korona, mint „helyi pénz” Hajdúnánási Holding Zrt.
általi kibocsátására vonatkozó döntésre
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Tájékoztató Hajdúnánás város közbiztonsági helyzetérıl (szóbeli)
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester (Dr. Fekete Csaba r. dandártábornok
megyei fıkapitány és Dr. Hraskó János r. alezredes rendırségi fıtanácsos mb.
kapitányságvezetı tájékoztatója alapján)

4.)

Elıterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl
szóló 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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5.)

Elıterjesztés a 2012. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Elıterjesztés a lakás céljára szolgáló épületek utáni magánszemélyek
kommunális adójáról szóló Önkormányzati Rendelet megalkotására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

7.)

Elıterjesztés a mezei ırszolgálatról és a mezııri járulékról szóló 13/2011.
(V. 05.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

8.)

Elıterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott
13/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

9.)

Elıterjesztés az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak végrehajtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

10.)

Elıterjesztés az intézményi térítési díj alapját
nyersanyagnormák felülvizsgálatára és módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

11.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
köztisztviselıi munkateljesítményének alapját képezı 2012. évi kiemelt célok
meghatározására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

12.)

Javaslat a képviselı-testület 2012. évi munkatervének összeállításához
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

13.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Holding Zrt. igazgatósági tag lemondásának
elfogadására és új igazgatósági tag megválasztására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

14.)

Elıterjesztés a TÁMOP 1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos
helyzetőek foglalkoztatásáért” elnevezéső pályázat keretében történı személyek
foglakoztatására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

15.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

képezı

élelmezési
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16.)

Elıterjesztés Hajdúnánás Város Közmővelıdési Koncepciója módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

17.)

Tájékoztató a 342/2011. (IX. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat
végrehajtásáról a város közoktatási intézményrendszerének átszervezése során
elvégzett feladatokról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

18.)

Elıterjesztés a 17/2008. (I. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján a
Hajdúnánási Református Egyházközséggel megkötött megállapodás
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

19.)

Elıterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
Társulási Tanácsa határozatának jóváhagyásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

20.)

Elıterjesztés a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 10. szám) kardiológiai szakrendelés beindításával
kapcsolatos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

21.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-vel a 4080 Hajdúnánás,
Mártírok útja 14. szám alatti ingatlan hasznosítására kötött bérleti szerzıdés
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

22.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítvány vagyonának
térítésmentes átvételére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

23.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Helyi Televízió további mőködtetésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

24.)

Elıterjesztés az Iskola utca forgalomszabályozására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

25.)

Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei vagyonbiztosítására biztosító
kiválasztására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

26.)

Elıterjesztés az INNOHÍD Innovációs Zrt. (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.)
elsıbbségi részvényére vonatkozó elıvásárlási jog gyakorlására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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27.)

Elıterjesztés a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete - Területi
Szervezet Hajdúnánás elhelyezésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

28.)

Elıterjesztés a Pertopál Nonprofit Kft. (4087 Hajdúdorog, Kiss János u. 27.)
házi segítségnyújtás ellátási szerzıdésével kapcsolatos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

29.)

Elıterjesztés a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest,
Falk Miksa u. 6. szám) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

30.)

Elıterjesztés a 367/2011. (IX. 22.) számú Képviselı-testületi Határozathoz és
ifj. Bata Sándor 4080 Hajdúnánás, Damjanich u. 3. szám alatti lakos extrém
sportpálya kialakítására vonatkozó kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

31.)

Elıterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 63-65. szám alatti társasház kerítés
építéséhez önerı biztosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

32.)

Elıterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. szám alatti 4. számú garázs
bérleti szerzıdésének meghosszabbítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

33.)

Elıterjesztés a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

34.)

Elıterjesztés a „Tervezés – Nevelési intézmények fejlesztése Hajdúnánáson”
címő, ÉAOP-4.1.1./A-11 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges tervezési
feladatok szolgáltatás megrendelése kapcsán lefolytatott közbeszerzési eljárást
lezáró döntés meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

35.)

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

36.)

Elıterjesztés a 2008. évi „Vállalkozásfejlesztési és Foglalkoztatási Pályázat”
keretében kifizetett támogatási összeg részbeni visszafizetésére kötelezett
pályázóinak kérelmérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

37.)

Elıterjesztés Czifra Imre (4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 79. szám) egyéni
vállalkozó kártérítési igényére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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38.)

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

39.)

Különfélék

adott

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr kiegészítésként tájékoztatta a testületet, hogy a
Belügyminisztérium által meghirdetett iskolai és utánpótlás sport és infrastruktúrafejlesztés tárgyú pályázaton Hajdúnánás Városi Önkormányzat 18 millió forint vissza
nem térítendı támogatást nyert. Az igénybevételhez szükséges támogatási szerzıdést
pedig Szólláth Tibor polgármester úr 2011. december 5-én aláírta.
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 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Bocskai Korona,
mint „helyi pénz” Hajdúnánási Holding Zrt. általi kibocsátására vonatkozó döntésre
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Az ülésre Szabóné Marth Éva képviselı asszony megérkezett, így a testület 8 fıvel
folytatta tovább az ülést.)
Dr. Horváth Tibor a Hajdúnánási Holding Zrt. Igazgatósági tagja ismertette az
elıterjesztést és a „helyi pénz” kibocsátásának lehetıségérıl rövid prezentációt tartott.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, Hajdúnánás jelent-e akkora
piacot, hogy megérje bevezetni a Bocskai koronát, továbbá nem lenne-e célszerőbb az
elsı pár hónapban kedvezménnyel árulni. Érdeklıdött, hogyan lehet biztosítani azt,
hogy csak olyan jusson hozzá, aki jogosult rá.
Dr. Horváth Tibor válaszában elmondta, ez a lakosságszám a minimális méret ahhoz,
hogy bevezethetı legyen a „helyi pénz”. A rendszer sikeréhez az is szükséges, hogy a
vállalkozók minimum 40%-a támogassa. Megfelelı garanciák bevezetésével
kivédhetı, hogy csak olyanokhoz jusson el a Bocskai korona, akikhez mi szeretnénk.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, hogy a korona cafeteria rendszerben
érvényesíthetı-e.
Dr. Horváth Tibor elmondta, ez annyiban fog különbözni az étkezési utalványtól,
hogy mindenre felhasználható, mivel nem jár adókedvezménnyel.
Dombi György képviselı úr megkérdezte, nem lenne-e célszerő a bevezetés elıtt
felmérést készíteni a lakosság körében arról, hogyan viszonyulnak a „helyi pénz”
bevezetéséhez, továbbá érdeklıdött annak hátrányairól.
Dr. Horváth Tibor véleménye szerint, az elızetes felmérés célszerő lenne. A rendszer
hátrányaként azt említette meg, hogy nem lehet majd mindenhol fizetni vele. Azt
viszont kiemelte, hogy bizonyos helyi szolgáltatások ellenértékeként elfogadott lesz.
Buczkó József képviselı úr azt kérdezte, papír alapú lesz a korona vagy esetleg érme
is kibocsátásra kerül, illetıleg lehet-e majd forinttal visszaadni túlfizetés esetén.
Dr. Horváth Tibor válaszában elmondta, az érme nagyon sokba kerül, így ı a papír
alapú koronát támogatja. Az, hogy lehet-e majd forinttal visszaadni döntés kérdése,
amelyet majd az önkormányzat hoz meg.
Kovács Zsolt képviselı úr jó ötletnek tartja a „helyi pénz” bevezetését, de szerinte is
az elején valamivel ösztönözni kellene az embereket a Bocskai korona
igénybevételére.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, hogy magánszemélyek korlátlanul
visszaválthatják-e majd forintra.
Dr. Horváth Tibor elmondta, le kell szabályozni, hogy a koronát csak az
elfogadóhelyeken válthassák vissza és akkor ezzel nem lesz probléma.
Török István képviselı úr arról beszélt, óvatosnak kell lenni ebben a kérdésben. Nem
javasolja semmilyen kedvezmény biztosítását, hiszen az veszteséget jelent a
kibocsátónak. Véleménye szerint minden vállalkozó maga dönthesse el, hogy részese
akar-e lenni a rendszernek. További javaslata volt még, hogy a Bocskai korona
marketingjére az önkormányzat biztosítson egy kisebb keretösszeget.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony arról beszélt, ez egy lehetıség, hogy megmutassuk
képesek vagyunk együttmőködni a városért, hiszen ennek a rendszernek a bevezetése
távol áll a politikától.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr így szavazást rendelt el.
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A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

508/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi pénz bevezetésérıl
szóló elıterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy Hajdúnánás városában
bevezeti az úgynevezett „Bocskai Korona” utalványt, amely kibocsátásához
szükséges feladatok elvégzésével a Hajdúnánás Holding Zrt-t (4080 Hajdúnánás,
Kossuth utca 22. szám) bízza meg.
A képviselı-testület a megvalósítás lehetséges menetrendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
2012. január-március: megállapodás a tervezıvel, nyomdával, mővészi tervek
elkészítése, design, logó, szlogen.
A stratégia és üzleti terv kidolgozása, elfogadása.
A végleges elfogadó helyi és pénzintézeti szerzıdések, szabályozások
elkészítése
2012. február-június: kampány és a partnerségi kör megszervezése (elfogadó
helyi szerzıdéskötések).
2012. április-május: a Bocskai Korona gyártása és disztribúciója.
2012. július 01: a tényleges bevezetés és annak bejelentése a nyilvánosság elıtt.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben szükséges a
Hajdúnánási Holding Zrt. módosított alapító okiratát terjessze a képviselı-testület
elé.
A képviselı-testület úgy határoz, hogy a Bocskai Korona elkészítéséhez szükséges
15.000.000,- Ft, azaz tizenötmillió forint összegő pénzbeli hozzájárulást az
önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: folyamatos

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató Hajdúnánás város
közbiztonsági helyzetérıl (szóbeli)
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester (Dr. Fekete Csaba r. dandártábornok megyei
fıkapitány és Dr. Hraskó János r. alezredes rendırségi fıtanácsos mb.
kapitányságvezetı tájékoztatója alapján)
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Dr. Fekete Csaba megyei fıkapitány elıször is tudatta a képviselı-testülettel, hogy
Dr. Hraskó János mától nem megbízott, hanem kinevezett kapitányságvezetı, hiszen
reggel írta alá a kinevezését. Tájékoztatójában elmondta, a megyében csökkent a
személy elleni bőncselekmények száma, a lezárt ügyek száma viszont növekedett, a
rendırség mutatója az idei évben 50%-os e tekintetben. Segítséget nyújtanak
Hajdúnánás városának a térfigyelı rendszer kiépítéséhez, és a polgármester úr által
kért gépkocsi is kiválasztásra került már. Úgy gondolja és az eredmények is ezt
mutatják, hogy a Hajdúnánási Rendırkapitányság mőködése teljes mértékben
elfogadható.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy a tájékoztatóval
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Megköszönte a gépkocsit, melynek átvételével Dr. Kiss Imre jegyzıt bízta meg.
Elmondta, tudja hogy a városnak rengeteg feladata van a közbiztonság javításában,
hiszen az elmúlt hetek eseményei is ezt mutatják.
Dr. Hraskó János kapitányságvezetı elmondta, a városban 10 nap leforgása alatt
három rablás is történt, melynek következtében súlyos személyi sérüléseket is okoztak.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, megvalósul-e a körzeti megbízotti
rendszer, továbbá, hogy a rendırségi épület felújítására vonatkozó elıkészületek
milyen stádiumban vannak.
Dr. Fekete Csaba megyei fıkapitány válaszában elmondta, a héten is történtek
egyeztetések az épület felújításával kapcsolatban, de amint valami pontosat tudnak,
azonnal tájékoztatják az önkormányzatot. A körzeti megbízotti rendszerhez jelenleg
még nincsenek meg a szakmai feltételek, dolgoznak ennek a kimunkálásán.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, Hajdúnánáson segített-e már a
térfigyelı rendszer valamely bőncselekmény feltárásába, volt-e olyan névtelen
bejelentés amely segített illetve, mi a helyzet a városban a csempészettel és az uzsora
bőncselekményekkel .
Dr. Hraskó János kapitányságvezetı válaszában elmondta, sem a kamerák, sem
névtelen bejelentés nem segítette a munkájukat mióta ı itt van.
Dr. Fekete Csaba megyei fıkapitány elmondta, a csempészet az adóhatóság
nyomozóinak a hatáskörébe tartozik. Az uzsora bőncselekményekkel az a probléma,
hogy mire tanúskodásra kerül a sor, a sértett meggondolja magát és visszavonja a
feljelentést.
Buczkó József képviselı úr azt kérdezte, mikorra várható a rendırség átköltözése.
Dr. Fekete Csaba megyei fıkapitány elmondta, ez egy hosszú folyamat talán jövıre
sor kerülhet a költözésre.
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Kovács Zsolt képviselı úr arról beszélt, tiszteletben tartja a rendırség munkáját és
úgy látja az emberek „jobban” értik ezt a szakmát, mint a rendırök.
Dombi György képviselı úr megköszönte a rendırség munkáját és a részletes
tájékoztatót.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony is megköszönte a tájékoztatót, majd
megkérdezte mikor tartja kapitány úr a fogadó óráját, továbbá tervezi-e, hogy
Hajdúnánásra költözik.
Török István képviselı úr arról beszélt, egy ismerısének hamis pénzt adtak így a
rendırséghez fordult, de ott közölték vele, hogy ez nem az ı hatáskörük. Ez hogyan
lehetséges.
Dr. Hraskó János kapitányságvezetı válaszában elmondta, ı errıl még nem tudott.
Mostanában egyre többet hallja, hogy a kollégái között vannak olyanok, akik nem
tisztességesek, de amíg be nem bizonyosodik az ellenkezıje ı bízik bennük. Ha
bárkinek tudomása van arról, hogy valamelyik rendır bőncselekményt követ el,
jelentse neki, és ı ki fogja vizsgálni az ügyet. Elmondta továbbá, a lakhatástól nem
zárkózik el és a fogadó órája minden hónap utolsó csütörtökén van.
Dr. Fekete Csaba megyei fıkapitány azt kérte, minden bőncselekményt jelentsenek
be, mert az elévülésig folyamatosan van esély az egyes ügyek feltárására. Rengeteg
olyan bőncselekményrıl hallani, amikor idıs emberekhez bemennek és elviszik
mindenüket, ezért kérte a várost, hogy preventív intézkedésként segítsék az idıseket,
tájékoztassák ıket a veszélyekrıl, amik rájuk leselkednek.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a fıkapitány úr javaslatát a Bőnmegelızési
Tanács figyelmébe ajánlotta.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, így
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a tájékoztatót - külön határozat hozatala nélkül - 8 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Hajdúnánás
Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 11.)
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 a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
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(Dombi György és Török István képviselık kimentek a terembıl, így a testület 6 fıvel
folytatta tovább az ülést.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester 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 határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Képviselı-testületének
30/2011. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló
1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl a következıket rendeli el:

1. § Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló, a 11/2011. (V. 05.),
a 14/2011. (VI. 30.), a 17/2011. (IX. 01.) és a 18/2011. (IX. 30.) Önkormányzati
Rendeletekkel módosított 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban:
Ör.) 3. § (1)–(4) bekezdés helyébe a következı rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A képviselı-testület az önkormányzati tevékenységek, az Észak-hajdúsági
Szakképzés-szervezési Társulás, a kisebbségi önkormányzat és az intézmények
együttes 2011. évi költségvetésének
a) kiadását
b) bevételét

4.468.812 eFt
4.468.812 eFt

fıösszeggel állapítja meg, 183.259 eFt fejlesztési és 338.552 eFt mőködési
hitelfelvétel mellett az 1/1. sz. melléklet szerint.
(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:
3.871.262 eFt, ebbıl
aa) mőködési:
3.532.368 eFt
ab) felhalmozási:
338.894 eFt
b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) mőködési:
bb) felhalmozási:

4.461.777 eFt, ebbıl
3.808.927 eFt
652.850 eFt
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c) Költségvetési hiány:
ca) mőködési:
cb) felhalmozási:
(3) A költségvetési hiány külsı és belsı finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belsı finanszírozására
pénzmaradványának igénybevétele:

590.515 eFt, ebbıl
276.559 eFt
313.956 eFt

szolgáló

elızı

évek

aa) belsı finanszírozási mőveletek bevétele összesen:
75.739 eFt
ebbıl intézmények 2010. évi pénzmaradványa mőködési célra: 20.189 eFt
ab) Észak-hajd. Szakképz. Társulás 2010. évi pénzmaradványa: 112.461 eFt
ebbıl mőködési célra
96.210 eFt
felhalmozási célra
16.251 eFt
ac) Polg. Hiv. elızı években képzett tartalékok maradványa: 194.529 eFt
ebbıl mőködési célra
113.899 eFt
felhalmozási célra
80.630 eFt
ad)Polg. Hiv. 2010. évi pénzmaradványa:
-251.440 eFt
ebbıl mőködési célra
8.225 eFt
felhalmozási célra
5.465 eFt
b) A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
mőveletek:
ba) Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevétele összesen:521.811 eFt
ebbıl felhalmozási hitelek bevételei:
183.259 eFt
mőködési hitelek bevételei:
338.552 eFt
bb) Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadása összesen: 7.035 eFt
felhalmozási hitelek kiadásai:
7.035 eFt
0 eFt
mőködési hitelek kiadásai:
bc) Finanszírozási bevételek összesen:
597.550 eFt
bd) Finanszírozási kiadások összesen:
7.035 eFt
be) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:
590.515 eFt
(4) A kiadások fıösszegén belül
a) a személyi juttatások elıirányzatát
b) a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
c) a dologi kiadások elıirányzatát
d) a mőködési célú pénzeszköz átadásosok elıirányzatát
e) a fejlesztési célú pénzeszköz átadások elıirányzatát
f) a segélyjellegő támogatások elıirányzatát
g) az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzatát
h) a felhalmozási célú kiadások elıirányzatát
i) felhalmozási célú hitel törlesztése
j) a tartalékok fı összegét
összeggel állapítja meg.
A tartalékok összegét
a) általános tartalék
b) céltartalékok
ba) bérlakásalap
bb) Észak-hajdúsági Szak. Társulás tartaléka

1.637.598 eFt
433.636 eFt
993.474 eFt
239.551 eFt
90.784 eFt
359.245 eFt
1.810 eFt
562.066 eFt
7.035 eFt
143.613 eFt

13.176 eFt
111.109 eFt
19.328 eFt
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összeggel állapítja meg.”
2. § Ör. 1/1., 2/1., 3/1., 3/2., 4., 5. és 6. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3/1., 3/2.,
4., 5. és 6. számú melléklete lép.
3. § E rendelet 2011. december 22. napján lép hatályba és az azt követı napon hatályát
veszti.
Hajdúnánás, 2011. december 16.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2011. december 20.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 2012. évi
költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól 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 a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
(Török István képviselı úr visszajött a terembe, így a testület 7 fıvel folytatta tovább
az ülést.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester 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 határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
31/2011. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelete
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1. § (1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet megalkotásáig, az átmeneti
idıszakban, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények útján a
gazdálkodás folyamatosságát Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi
költségvetésérıl szóló, többször módosított 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati
Rendelet elıirányzatain belül, arányosan biztosítsa.
(2) A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám)
támogatásának mértéke 4.000 eFt/hó.
(3) Az átmeneti gazdálkodás során a (2) bekezdésen kívül új feladat finanszírozására
nem kerülhet sor.
(4) Az átmeneti idıszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2012. évi
költségvetés részét képezi, beépül az éves költségvetésbe.

2. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi
költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet hatályba lépéséig lehet alkalmazni.

Hajdúnánás, 2011. december 16.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2011. december 22.

Dr. Kiss Imre
jegyzı
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Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a lakás céljára
szolgáló épületek utáni magánszemélyek kommunális adójáról 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 a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester 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 Városfejlesztési Bizottság javaslatáról.
A képviselı-testület a Városfejlesztési Bizottság javaslatát 1 igen 5 nem (Szabóné
Marth Éva, Ötvös Attila, Dr. Kis Ágnes, Kovács Zsolt, Dr. Juhász Endre) szavazat és
1 tartózkodás (Török István) mellett nem fogadta el.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés eredeti
határozati javaslatáról.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
32/2011. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete
a lakás céljára szolgáló épületek utáni magánszemélyek kommunális adójáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. § Az adó alanyára a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 12. §
(1)-(2) bekezdése és 24. §-a az irányadó.
2. § Az adókötelezettség keletkezésére és megszőnésére a Htv. 25. §-a az irányadó.
3. § Az adó mértéke: évi 11.000,- Ft, adótárgyanként.
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4.§

(1) Ha a magánszemély ivóvízvezeték-, szennyvízvezeték-, vagy útalap-építési
kommunális beruházást hajt végre, vagy ilyen beruházás céljára befizetést teljesít,
akkor a saját beruházás számlával igazolt ellenértéke a beruházás befejezésének
évében levonható az adott évben esedékessé vált helyi adóból.
(2) Ha a helyi adó éves összege nem éri el az (1) bekezdés szerint levonható összeget,
a levonási jog a megnyíltát követı négy naptári évben esedékes helyi adóval
szemben érvényesíthetı.
(3) Mentes az adó megfizetése alól a 70. életévet tárgyév január 1-jéig betöltött
személy és az a házaspár, ahol a házastársak egyike a 70. életévet tárgyév január 1jéig betöltötte. A mentesség csak egy lakás céljára szolgáló építmény után illeti
meg az adóalanyt.
(4) A rendszeres szociális segélyben, vagy idıskorúak járadékában részesülı adóalany
kérelmére mentesül az adó megfizetése alól.
(5) Mentes az adó megfizetése alól a tanya lakcím-megnevezéső építmény tulajdonosa.
(6) Mentes az adó alól a lakásbérlı, amennyiben a bérelt lakás után építményadót fizet
az építményadó adóalanya.
6. §

(1)

E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

(2)

Hatályát veszti a lakás céljára szolgáló épületek utáni magánszemélyek kommunális
adójáról szóló 30/2007. (XII. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról szóló 36/2009. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelet.

Hajdúnánás, 2011. december 16.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

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

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a mezei
ırszolgálatról és a mezııri járulékról szóló 13/2011. (V. 05.) 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 a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Török István képviselı úr elmondta, örül, hogy a fórum megtartásra került, hiszen ez
a gazdáknak egy visszajelzés, számít a véleményük.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony arról beszélt, ık a rendelet 5. § (9) bekezdésében
szereplı összeg emelésén gondolkodtak a bizottsági ülésen, de sajnos ez
kivitelezhetetlen, hiszen a jelenlegi összeget is nehéz beszedni a gazdáktól.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
33/2011. (XII. 22.)Önkormányzati Rendelete
a mezei ırszolgálatról és a mezııri járulékról szóló 13/2011. (V. 05.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a fegyveres biztonsági ırségrıl, a
természetvédelmi és a mezei ırszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 19. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1. § A mezei ırszolgálatról és a mezııri járulékról szóló 13/2011. (V. 05.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (2) bekezdésének a.) pontja a helyébe a következı
rendelkezés lép:
„a.) szántó mővelési ágú földterületek esetében

500 Ft/hektár”

1313
2. § Ör. 5. § (9) bekezdésében a „100 Ft/év” szövegrész helyébe az „500 Ft/év” szövegrész
lép.

3. §

E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és azt követı napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2011. december 16.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2011. december 22.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 13/2010.
Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Elıterjesztés a települési
közszolgáltatásról szóló,
Rendelet módosítására és
(IV. 26.) Önkormányzati

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 a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony elmondta, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.
tulajdonosi közgyőlésén a Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselıje nem
támogatta az emelést, de sajnos ez nem befolyásolta a szavazás eredményét.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el.
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A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazat és
1 tartózkodás (Török István) mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
34/2011. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 13/2010.
(IV. 26.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 13/2010. (IV. 26.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 17. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) 2012. évben hulladékkezelési közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség január
1-jétıl szeptember 30-ig áll fenn.”

2. § Ör. 2-3. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-2. számú mellékletei lépnek.

3. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2011. december 16.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2011. december 22.

Dr. Kiss Imre
jegyzı
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1. számú melléklet
a 34/2011. (XII. 22.)
Önkormányzati Rendelethez
A közszolgáltatás díjai
A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a
közszolgáltatást igénybe vevı ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat – továbbiakban: közszolgáltatási díjat – fizetnek.
A fizetendı – 2012. január 1-jétıl 2012. december 31-ig – háztartási szilárd hulladék heti
egyszeri ürítési díja, és egyben elszállítási- és kezelési közszolgáltatási díjának legmagasabb
ára: 270,- Ft (1.161,- Ft/hó/lakás).
A feltüntetett díj nettó érték.
Hulladékszállítás és ártalmatlanítás havi díja a jogi személyek, illetve a jogi személyiséggel
nem rendelkezı egyéb szervezetek székhelye, telephelye után:
- 120 literes edényzet egyszeri ürítése
- 120 literes győjtı edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta
- 1100 literes edényzet egyszeri ürítése
- 1100 literes edényzet heti gyakoriságú ürítése havonta
- 110 literes hulladékgyőjtı zsák
- 120 literes edényzet bérleti díja

A feltüntetett díjak nettó értékek.

Hajdúnánás, 2011. december 16.

270,- Ft
1.161,- Ft
2.442,- Ft
10.490,- Ft
258,- Ft/db
156,- Ft/hó
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2. számú melléklet
a 34/2011. (XII. 22.)
Önkormányzati Rendelethez
A hulladékkezelı hajdúböszörményi telephelyére külsı beszállítók elhelyezési díjai
Kommunális hulladék

10.240,- Ft/tonna

Építési törmelék

1.023,- Ft/tonna

Szennyezett törmelék

3.528,- Ft/tonna

Gumiabroncs

7.398,- Ft/tonna

Bérmérlegelés 40 tonnáig

910,- Ft/tonna

Gumiabroncs (120 cm alatt)

díjmentes

Tiszta föld

díjmentes

Elektronikai hulladék

díjmentes

Zöldhulladék

díjmentes

Papírhulladék, hasznosítható mőanyag átvétele

piaci áron

A feltüntetett díjak nettó értékek.
Hajdúnánás, 2011. december 16.

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak végrehajtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Elıterjesztés

az

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 a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony megköszönte a koncepció kidolgozásához
segítséget nyújtó egyesületek segítségét.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony felhívta a figyelmet arra, hogy december 5-én
elfogadták az új sport törvényt, így a koncepciót valószínőleg felül kell vizsgálni.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr így szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzata Képviselı-testületének
35/2011. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelete
a települési sportról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény
55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1999.
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli
el:
1. §
(1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a
sportoláshoz való jog gyakorlását közérdeknek, a sporttevékenység támogatását közcélnak
tartja. A sportolást, olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a
lakosság életminıségét javítja, ezért fontosnak tartja anyagi lehetıségei függvényében a
fokozott önkormányzati feladatvállalást és annak megvalósításában résztvevı
intézmények, színterek és szervezetek támogatását.
(2) Az önkormányzat – lehetıségei szerint – feladatának tekinti:
a ) a fiatalok számára az alapvetı sportolási képességek megszerzéséhez a közoktatási
intézményekben a tanulók szervezett formában való rendszeres testedzéséhez,
sporttevékenységéhez szükséges feltételek biztosítását,
b ) a lakosság széles rétegei számára a sportolási és rekreációs lehetıségek hozzáférhetıvé
és vonzóvá tételét,
c ) a sporttevékenység ellátásához szükséges intézményi háttér és infrastruktúra
megteremtésének elısegítését, a már meglévı létesítmények fenntartását és
fejlesztését, és
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d ) a prioritásokhoz, tradíciókhoz és teljesítményekhez igazodó sportfinanszírozás
megvalósítását.
2. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat:
a ) középtávú sportkoncepció alapján a helyi társadalom sport iránti igényeinek
figyelembevételével, a helyi hagyományok, lehetıségek és sajátosságok alapján,
egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott sporttevékenységek körét,
ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket, és
b ) meghatározza az önkormányzat kötelezı és önként vállalt sportfeladatait.
3. §
A rendelet hatálya kiterjed:
a) a helyi sporttevékenység megvalósításában résztvevı állampolgárokra,
b) az önkormányzat közoktatási intézményeire, azok mőködtetıire,
c) az önkormányzat tulajdonában lévı sportlétesítményekre,
d) az önkormányzat által támogatott sportszervezetekre.

4. §
(1) Az Önkormányzat kötelezı feladata illetékességi területén a helyi sporttevékenység
támogatása. Ennek formái különösen:
a ) a sport középtávú fejlesztési céljainak megfelelı helyi sportkoncepció meghatározása
és megvalósítása,
b ) a sporttal foglalkozó helyi szervekkel való együttmőködés,
c ) az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása és mőködtetése, és
d ) az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
(2) Az önkormányzat a kötelezı feladatai mellett a helyi sporttevékenységet – anyagi
lehetıségeitıl függıen – elsısorban a következı módon támogatja:
a ) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével,
b ) a szabadidısport- feltételeinek fejlesztésével,
c ) a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nık és a családok sportjának, a
hátrányos helyzető társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges
részvétellel zajló sportrendezvényének lebonyolításának segítségével, és
d ) a város adottságainak megfelelı részvétellel a nemzetközi sportkapcsolatokban.

5. §
(1) Az önkormányzat a 4. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott feladatait intézményein,
valamint sportszervezeteken – esetenként együttmőködési megállapodásokon – keresztül
látja el.
(2) Az önkormányzat sportfeladatainak ellátásában együtt kíván mőködni:
a ) intézményeivel,
b ) sportszervezetekkel,
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c)
d)
e)
f)

sportági szakszövetségekkel,
sportfeladatot is ellátó civil szervezetekkel,
egyházakkal, és
kisebbségi önkormányzatokkal.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott együttmőködési megállapodás megkötésérıl a
képviselı-testület dönt.
6. §
(1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény és e rendelet által meghatározott sport-feladatokkal
kapcsolatos feladat- és hatásköröket a képviselı-testület, valamint átruházott hatáskörben
a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
gyakorolja.
(2) A Bizottság sporttal kapcsolatos feladatai a következık:
a ) az önkormányzat tulajdonában lévı sportlétesítmények hasznosítására, elidegenítésére,
használatára vonatkozó tervek, koncepciók, elıterjesztések véleményezése,
b ) a költségvetési rendeletben meghatározott elıirányzatok felhasználásának figyelemmel
kísérése,
c ) szakmai vélemény nyilvánítása – önkormányzati hatáskörbe tartozó – oktatási, sportés testnevelési kérdésekben,
d ) sportrendezvények kezdeményezése,
e ) segítse a városban mőködı sportszervezetek tevékenységét, és
f ) kísérje figyelemmel az akut problémákat és tegyen javaslatot a prioritásokra.

7. §
(1) Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelezı és önként vállalt feladatait
költségvetésbıl finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésbıl származó
normatív állami hozzájárulás, az önkormányzat saját bevétele, a központosított
elıirányzatból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a
különbözı alapítványokból pályázati úton elnyerhetı támogatás.
(2) Az önkormányzat a központi költségvetésbıl finanszírozott pályázatokhoz a szükséges
önrészt a mindenkori éves költségvetésben határozza meg.
(3) A önkormányzat mindenkori éves költségvetésében állapítja meg a sportra fordítandó
összeget.
(4) Az önkormányzat sportfeladatai ellátása érdekében biztosítja a tulajdonában és az
intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal használatában lévı sportlétesítmények
fenntartásának és mőködésének pénzügyi fedezetét.
(5) A sportcélú támogatás nyújtása pénzben és természetben történhet.
(6) Az önkormányzati iskolai sportkörök mőködésének feltételeit a költségvetésbıl kell
biztosítani.

1320
8. §

E rendelet 2011. december 22. napján lép hatályba.

Hajdúnánás, 2011. december 16.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2011. december 20.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

509/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Város
Középtávú Sportkoncepcióját a melléklet szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert a Sportkoncepció minél szélesebb körő megismertetésére, a
városban mőködı valamennyi regisztrált sportszervezet és oktatási intézmény
részére történı megküldésére, valamint a város honlapján való megjelentetésére.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. december 31.

A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

510/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 185/2007. (V. 30.) számú
Képviselı-testületi Határozatát és az azzal elfogadott Hajdúnánás Város Középtávú
Sportkoncepcióját hatályon kívül helyezi.
Felelıs:
Határidı:

-

1321

A képviselı-testület az elıterjesztés negyedik határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

511/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megerısítve a 426/2011. (X.
20.) számú Képviselı-testületi Határozatát úgy határoz, hogy a Hajdú-Bihar
Megyei és Debreceni Tekézık Szövetségével (4031 Debrecen, Derék u. 16. fszt.
6.) a melléklet szerinti együttmőködési megállapodást köt.
Felhatalmazza a polgármestert az együttmőködési megállapodás aláírására,
valamint felkéri arra, hogy a testület döntésérıl a Hajdú-Bihar Megyei és
Debreceni Tekézık Szövetség (4031 Debrecen, Derék u. 16. fszt. 6.) elnökét
értesítse.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. december 22.
Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az intézményi
térítési díj alapját képezı élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálatára és
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Kovács Zsolt képviselı úr elmondta, a Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
mőködésérıl az utóbbi idıben csak pozitív visszajelzést hall, aminek igazán örül.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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512/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Gyermek-és
Közétkeztetési Nonprofit Kft. intézményi térítési díjak alapjául szolgáló élelmezési
nyersanyagnormák módosítására vonatkozó javaslatát megismerte, és azzal
egyetértve úgy határoz, hogy az intézményi térítési díjak alapjául szolgáló
élelmezési nyersanyagnormákat nem kívánja módosítani, a 385/2011. (X. 20.)
számú Képviselı-testületi Határozattal módosított 436/2010. (XII. 16.) számú
Képviselı-testületi Határozatot hatályában fenntartja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a Hajdúnánási
Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatóját tájékoztassa.

Gyermek-és

Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 31.
Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselıi
munkateljesítményének alapját képezı 2012. évi kiemelt célok meghatározására
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 a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
(Dombi György képviselı úr visszajött a terembe, így a testület 8 fıvel folytatta tovább
az ülést.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy
Oláh Miklós képviselı úr betegség miatt nem lehet jelen, de a munkatervhez
kapcsolódó javaslatait írásban eljutatta részére, melyet támogat és felkéri Dr. Kiss
Imre jegyzıt, hogy ismertesse azokat a testülettel.
Dr. Kiss Imre jegyzı ismertette Oláh Miklós képviselı úr javaslatait melyek a
követezıek:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselıi
munkateljesítményének alapját képezı 2012. évi kiemelt célokat az alábbiak szerint
határozza meg:
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• a képviselı-testület és bizottságai törvényes mőködési keretének biztosítása;
• a járások kialakításához kapcsolódó, államigazgatási és önkormányzati
feladatkörök elkülönülésébıl adódó tevékenységek összehangolása, magas
szakmai színvonalon történı végrehajtása;
• a szociális ellátórendszerben várható jogszabályváltozások nyomon követése,
önkormányzati ellátórendszer felülvizsgálata; javaslat a szükséges
módosításokra;
• a város közbiztonságának javítása érdekében a társszervezetekkel való
együttmőködés erısítése, javaslat az önkormányzati (keretek újragondolása)
lehetıségek körének bıvítésére;
• az önkormányzati vagyon hatékony mőködtetése, helyi adó és egyéb bevételek
beszedésére való törekvés;
• az ügyintézés szolgáltatási jellegének erısítése;
• aktív részvétel a Nemzeti Közfoglalkoztatási Programban, értékteremtı
közfoglalkoztatás megvalósítása;
• a pályázati lehetıségek felkutatása, pályázatok figyelemmel kísérése, azok
megfelelı szintő elıkészítése, menedzselése, elızı években elnyert
támogatások felhasználása, végrehajtás megszervezése.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, így
szavazást rendelt el az elhangzott módosításokkal, kivéve az utolsó pályázati
lehetıségekre vonatkozó javaslatokat.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

513/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése alapján a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala köztisztviselıi munkateljesítményének alapját képezı 2012. évi
kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:
• a képviselı-testület és bizottságai törvényes mőködési keretének biztosítása;
• a járások kialakításához kapcsolódó, államigazgatási és önkormányzati feladatkörök
elkülönülésébıl adódó tevékenységek összehangolása, magas szakmai színvonalon
történı végrehajtása;
• a szociális ellátórendszerben várható jogszabályváltozások nyomon követése,
önkormányzati ellátórendszer felülvizsgálata, javaslat a szükséges módosításokra;
• a város közbiztonságának javítása érdekében a társszervezetekkel való együttmőködés
erısítése, javaslat az önkormányzati lehetıségek körének bıvítésére;
• az önkormányzati vagyon hatékony mőködtetése, helyi adó és egyéb bevételek
beszedésére való törekvés;
• az ügyintézés szolgáltatási jellegének erısítése;
• aktív részvétel a Nemzeti Közfoglalkoztatási Programban, értékteremtı
közfoglalkoztatás megvalósítása;
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•

a pályázati lehetıségek felkutatása, pályázatok figyelemmel kísérése, azok megfelelı
szintő elıkészítése, menedzselése, elızı években elnyert támogatások felhasználása,
végrehajtás megszervezése.

Felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy 2012. évre az egyéni
teljesítménykövetelményeket határozza meg, valamint a határozatban foglaltak
végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelısök: Szólláth Tibor polgármester
Dr. Kiss Imre jegyzı
Határidı: 2012. január 31. - az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározására;
2012. március 1. - a
teljesítményértékeléstıl
függı
illetmények
megállapítására

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Javaslat a képviselıtestület 2012. évi munkatervének összeállításához
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A javaslatot tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a javaslat határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy a javaslattal kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, így
szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról a Városfejlesztési Bizottság
módosító javaslataival kiegészítve.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát az elhangzott
módosításokkal együtt 8 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

514/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2011.
(IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 3. §-ában foglaltak szerint a 2012. évi
munkatervét – a határozat melléklete szerint – elfogadja.
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Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervrıl a napirendek elıadóit, a
napirenddel érintett szervek vezetıit értesítse, továbbá gondoskodjon az
elıterjesztések idıbeni elkészítésérıl.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 31. (értesítések megküldése)
és folyamatos
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

515/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
A képviselı-testület felhívja a bizottságok elnökeit, hogy - figyelemmel a
képviselı-testület 2012. évi munkatervében foglaltakra, - készítsék el saját
munkatervüket,
melynek
összeállításánál
vegyék
figyelembe
a
képviselı-testület munkatervébe fel nem vett, de bizottsági tárgyalást igénylı
javaslatokat is.
Felelısök:
Határidı:

bizottsági elnökök
2012. január 31.

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Holding Zrt. igazgatósági tag lemondásának elfogadására és új
igazgatósági tag megválasztására
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 a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Török István képviselı úr bejelentette, le kíván mondani a Hajdúnánási Holding Zrt.
Felügyelı Bizottsági tagságáról és döntését nem kívánja megindokolni.
Buczkó József képviselı úr felvetette az igazgatósági tagnak javasolt Herter Gyula
személyét illetıen a összeférhetetlenség kérdését.
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Dr. Kiss Imre jegyzı tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy az
összeférhetetlenség kérdését természetesen megvizsgálták és a Hajdúnánási Holding
Zrt. jogi képviseletét ellátó ügyvéddel is egyeztettek. A gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezései, a 23. és 25. §
alapján Herter Gyula jelenleg betöltött és betölteni kívánt pozíciója nem
összeférhetetlen.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 7 igen szavazat és
1 tartózkodás (Török István) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

516/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi
Dr. Béres Attilának, mint a Hajdúnánási Holding Zártkörően Mőködı
Részvénytársaság (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz.,
cégjegyzékszáma: Cg. 09-10-000478) igazgatósági tagjának az ezen tisztségrıl
való lemondását 2011. december 16. napi hatállyal.
Felkéri a polgármestert, hogy Dr. Béres Attila (2162 İrbottyán, Kossuth Lajos u.
46. szám) és a Hajdúnánási Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 16.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát, azzal hogy új
igazgatósági tagként Herter Gyulát választja meg bruttó 250.000,- Ft javadalmazással,
6 igen szavazat és 2 tartózkodás (Török István, Dr. Kis Ágnes) mellett elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

517/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete, mint a Hajdúnánási
Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (székhelye: 4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 09-10-000478) feletti alapítói jogokat
gyakorló szervezet úgy határoz, hogy a Zrt. Igazgatóságának új tagjául
Herter Gyula
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám
alatti lakost választja meg 2011. december 16. napjától kezdıdıen határozatlan
idıtartamra.
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Az igazgatósági tag feladatait a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján, megbízási jogviszony keretében látja
el, javadalmazását figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (1) bekezdésében
foglaltakra, bruttó 250.000,- Ft/hó mértékben állapítja meg a képviselı-testület.
Az igazgatóság most megválasztott új tagja a Zrt. cégjegyzésére Dr. Horváth Tibor
Gergely igazgatósági taggal együttesen jogosult.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Holding Zártkörően Mőködı
Részvénytársaság (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) értesítésérıl
gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 20.
A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik határozati javaslatát 7 igen szavazat és
1 tartózkodás (Török István) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

518/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Holding Zrt. (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám, cégjegyzékszáma: Cg. 09-10-000478) alapító okiratát
az igazgatósági tagok személyében és a cégjegyzésre jogosultak körében bekövetkezett
változásra figyelemmel a melléklet szerint módosítja.
Ennek megfelelıen az alapító okirat 8. fejezetének 8.3. pontja az alábbiak szerint változik
meg:
"8. Az igazgatóság, a vezérigazgató
8.3. Az igazgatóság tagjai:
Név:
Anyja neve:
Lakcím:

Herter Gyula
Izsó Piroska
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 39. sz.

A megbízatás
a) határozott idıre,
b) határozatlan idıre
szól.
A megbízatás kezdı idıpontja:

2011. december 15.

A megbízatás lejárta:

….....................................................................
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Név:
Anyja neve:
Lakcím:

Dr. Horváth Tibor Gergely
Médi Irén Sára
2461 Tárnok, Tél u. 34/A. sz.

A megbízatás
a) határozott idıre,
b) határozatlan idıre
szól.
A megbízatás kezdı idıpontja:

2011. június 24.

A megbízatás lejárta:
............................................................................"
Az alapító okirat 10. fejezetének 10.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

"10. Cégjegyzés
10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezık:
a) Név:

Dr. Horváth Tibor Gergely igazgatósági tag

és
Név:

Herter Gyula igazgatósági tag

együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név:

............................................................

és
Név:

............................................................

együttesen jogosultak cégjegyzésre."
A megváltozott tartalomnak megfelelıen kitöltött, továbbra is a Cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban:
Ctv.) 9. sz. melléklete szerinti szerzıdésminta alapján készült új létesítı okirat egyben az
egységes szerkezető alapító okiratnak is minısül.
A képviselı-testület felhatalmazza Szólláth Tibor polgármestert arra, hogy a Zrt.
- megváltozott tartalomnak megfelelıen kitöltött, a Ctv. 9. sz. mellékletét képezı
szerzıdésminta alkalmazásával készült - új létesítı okiratát írja alá Hajdúnánás Városi
Önkormányzat alapító és kizárólagos részvényes képviseletében, valamint felkéri Sebı
Lászlót, a Zrt. Igazgatóságának elnökét arra, hogy a változások cégnyilvántartási
átvezetéséhez szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 20.
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Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a TÁMOP
1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatásáért” elnevezéső
pályázat keretében történı személyek foglakoztatására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
(Buczkó József képviselı úr kiment a terembıl, Török István képviselı úr pedig
távozott, így a testület 6 fıvel folytatta tovább az ülést.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a
közfoglalkoztatottak mind a Munka Törvénykönyve szerint lettek foglalkoztatva, így a
Hivatali SzMSz is ez alapján kerül módosításra.
Ez alapján a II. határozati javaslat
b) pontjában : „19 fı Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó,
c) pontjában: 8 fı közalkalmazott, és 19 fı Munka Törvénykönyve hatálya alá
tartozó” szerepel.
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 elsı határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

519/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testület a TÁMOP 1.1.2.
„Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatásáért” elnevezéső
pályázat keretében, adminisztratív és zártkerti ır feladatok ellátására benyújtott
pályázatát megismerte és jóváhagyta.
Felkéri a polgármestert, hogy az alkalmazással kapcsolatos szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: azonnal
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A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

520/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
a) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának II/A.
pont szerinti szakfeladat és létszám tagozódását, tekintettel a 456/2011. (XI. 24.)
számú Képviselı-testületi Határozatára 2011. december 5-tıl 2011. december 12-ig
az alábbiak szerint elfogadja:
„Szakfeladat megnevezése
Létszám
Önkormányzati jogalkotás
7
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
31
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
6
Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése
10
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés
4
Város és községgazdálkodási szolgáltatások
7
Közterület rendjének fenntartása
2
Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat)
7
Polgári védelem ágazati feladatai
1
Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása
1
Egyéb foglalás (Tourinform Iroda)
1
Összesen:
77 fı, ebbıl:
1 fı fıfoglalkozású polgármester,
2 fı társadalmi megbízatású
alpolgármester (a létszámkeret nem
tartalmazza),
51 fı köztisztviselı (jegyzı, aljegyzı,
irodavezetık, ügyintézık),
9 fı közalkalmazott,
4 fı ügykezelı,
12 fı Munka Törvénykönyve hatálya alá
tartozó.”
b) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának II/A.
pont szerinti szakfeladat és létszám tagozódását 2011. december 12-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)

Létszám
7
31
6
10
11
7
2
7
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Polgári védelem ágazati feladatai
1
Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása
1
Egyéb foglalás (Tourinform Iroda)
1
Összesen:
84 fı, ebbıl:
1 fı fıfoglalkozású polgármester,
2 fı társadalmi megbízatású
alpolgármester (a létszámkeret nem
tartalmazza),,
51 fı köztisztviselı (jegyzı, aljegyzı,
irodavezetık, ügyintézık),
9 fı közalkalmazott,
4 fı ügykezelı,
19 fı Munka Törvénykönyve hatálya alá
tartozó.”
c) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának II/A.
pont szerinti szakfeladat és létszám tagozódását, tekintettel a 457/2011. (XI. 24.)
számú Képviselı-testületi Határozatára 2012. január 1-jétıl 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
Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása
Összesen:

Létszám
7
30
7
10
11
7
2
7
1
1

83 fı, ebbıl:
1
2

51
8
4
19

fı fıfoglalkozású polgármester,
fı társadalmi megbízatású
alpolgármester (a létszámkeret nem
tartalmazza),,
fı köztisztviselı (jegyzı, aljegyzı,
irodavezetık, ügyintézık),
fı közalkalmazott,
fı ügykezelı,
fı 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
folyamatos
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TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Elıterjesztés

a

Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester 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 elsı határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

521/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 215/2007. (VI. 21.), a 232/2008.
(VI. 30.) és a 381/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozatokat 2011. december
31-ével hatályon kívül helyezi és 2012. január 1-jétıl a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó
intézmény, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan mőködı:
• Hajdúnánási Óvoda;
• Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat;
• Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola,
Kollégium;
• Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény;
• Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat;
• Városi Bölcsıde
közötti – gazdálkodással kapcsolatos – munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét, az
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 16. § (4)-(5)
bekezdése alapján, az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Az önállóan mőködı költségvetési szervek a közüzemi díjak és a karbantartás dologi kiadásai
kivételével elkülönítetten, önállóan látják el a tervezéssel, az elıirányzat-felhasználással, a
kötelezettségvállalással és utalványozással kapcsolatos feladatokat azzal, hogy
kötelezettségvállalást és utalványozást csak az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési
szerv ellenjegyzésével tehetnek a hatályos szabályzatoknak megfelelıen.
Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv az önállóan mőködı költségvetési
szervek dologi kiadásain belül a közüzemi díjak és a karbantartási kiadások vonatkozásában
elkülönítetten, önállóan látja el a tervezéssel, az elıirányzat-felhasználással, a
kötelezettségvállalással és utalványozással kapcsolatos feladatokat.
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Az önállóan mőködı költségvetési szervek elkülönítetten, önállóan látják el a mőködtetés, a
tárgyi eszköz felújítás, a beruházás és a vagyonkezelés feladatait. A karbantartási feladatokat
az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv elkülönítetten, önállóan látja el.
A pénzkezelés, a pénzellátás, az analitikus nyilvántartás, az információáramlás, - szolgáltatás
és a FEUVE feladatait az önállóan mőködı költségvetési szervek összevontan látják el az
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervvel.
Az önállóan mőködı költségvetési szervek kötelesek feladataik ellátásáról, munkafolyamataik
megszervezésérıl oly módon gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan mőködı és
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részükre megállapított elıirányzatok
gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett intézményvezetık értesítésérıl
gondoskodjon, valamint hívja fel az intézményvezetıket a belsı szabályzatoknak a fentiekben
jóváhagyottaknak megfelelı elkészítésére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 31.

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

522/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbi intézmények:
• Hajdúnánási Óvoda;
• Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat;
• Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola,
Kollégium;
• Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény;
• Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat;
• Városi Bölcsıde;
• Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény
módosított alapító okiratát a melléklet szerint elfogadja.
Az önállóan mőködı költségvetési szervek alapító okiratainak változásai:
Az alapító okiratokban a gazdálkodás jogköre a következık szerint módosul: „önállóan
mőködı költségvetési szerv, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából a
közüzemi díjak és a karbantartás dologi kiadásai kivételével teljes jogkörrel rendelkezı
költségvetési szerv”.
A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény alapító okiratában az 5. pontból
törölni szükséges az alábbi szövegrészt, az 5. pont új címe „Gazdálkodás jogköre” a
szövegben a fenti bekezdés szerinti módosulással:
„Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján:
közszolgáltató
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:”.
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A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény alapító okiratában a 7. pontból
törölni szükséges az alábbi szövegrészeket:
„2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok:
Szakfeladat száma, megnevezése:
923127 Közmővelıdési
könyvtári
tevékenység
923215 Múzeumi tevékenység
751922 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatok:„.
„Kisegítı tevékenység:
A kisegítı tevékenységek arányának felsı határa a költségvetési fıösszeg 10 %-a.
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
701015 Saját és bérelt ingatlan hasznosítás
2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása”
A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény alapító okiratában a 7. pont
kiegészül a következı szövegrésszel:
„Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
Vállalkozási tevékenység:

nincs”

A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény alapító okiratában a 9. pont
törlésre kerül a következı pontok számozása egyel csökken:
„9. Vállalkozási tevékenység:
nincs”
A Hajdúnánási Óvoda alapító okiratában a 4. pont telephelyek és a 20. pont ingatlanok címe
felsorolásnál utcanévváltozás, irányítószám helyesbítés miatt a 4080 Hajdúnánás, Marx
Károly u. 17-21. szám 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz István u. 17-21. számra, a 4080
Hajdúnánás-Tedej, Rózsa Ferenc u. 1. szám 4085 Hajdúnánás-Tedej, Elıháti u. 1. számra
változik.
A Városi Bölcsıde alapító okiratában a 2. pontban megnevezett székhelye, illetve a 17.
pontban az ingatlanok megnevezése utcanévváltozás miatt 4080 Hajdúnánás, Marx Károly u.
10-12. szám 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz István u. 10-12. számra, a 4080 Hajdúnánás,
Marx Károly u. 10. szám 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz István u. 10. számra változik,
valamint 4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 12. szám 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz István u.
12. számra.
Valamennyi alapító okiratban változik a feladatellátást szolgáló vagyon pontban az
önkormányzati rendeleti hivatkozás. A rendelet száma az alábbiak szerint változik:
„21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.”
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Valamennyi alapító okiratban változik a vagyon feletti rendelkezés, a régi szöveg törlésre
kerül és helyébe az alábbi szöveg lép:
„Az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 13. § (3) és (4) bekezdése, a rendeltetésszerő
használatot meghaladó vagyontárgyak hasznosítása a 15. § (1) bekezdése, a selejtezés pedig a
15. § (3) bekezdése szerint.”
Az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény alapító
okiratának változásai:
A 4. pontban törölni szükséges az alábbi szövegrészt:
„a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ, a Szociális Gondozási Központ,”
Az 5. pont kiegészül az alábbi alkalmazandó szakfeladattal:
„811000 Építményüzemeltetés”
Az 5. pontban törlésre kerülnek az alábbi alkalmazandó szakfeladatok:
„900114 M.n.s. színházak tevékenysége
900124 Egyéb elıadó-mővészeti tevékenység
900200 Elıadó-mővészeti tevékenységet kiegészítı tevékenység”
A 14. pontban változik az önkormányzati rendeleti hivatkozás. A rendelet száma az alábbiak
szerint változik:
„21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.”
A 15. pontban változik a vagyon feletti rendelkezés, a régi szöveg törlésre kerül és helyébe az
alábbi szöveg lép:
„Az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 13. § (3) és (4) bekezdése, a rendeltetésszerő
használatot meghaladó vagyontárgyak hasznosítása a 15. § (1) bekezdése, a selejtezés pedig a
15. § (3) bekezdése szerint.”
A 16. pontban az ingatlanok címe utcanévváltozás miatt az alábbiak szerint módosul: a 4080
Hajdúnánás, Marx K. u. 17-21. szám 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 17-21. számra, a
4085 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa Ferenc u. 19. szám 4085 Hajdúnánás-Tedej, Elıháti u. 1.
számra, a 4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 10. szám 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz u. 1012. számra.
A 16. pontban törlésre kerül az alábbi szövegrész:
„Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
4946. hrsz. (alapterülete: 7047m2)”
Felkéri a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratokat a Magyar Államkincstár Északalföldi Regionális Igazgatóságához (4026 Debrecen, Hatvan u. 15. szám) nyújtsa be.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. december 20.

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Hajdúnánás
Város Közmővelıdési Koncepciója módosítására
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 a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
(Buczkó József képviselı úr visszajött a terembe, így a testület 7 fıvel folytatta tovább
az ülést.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, a koncepció módosítására egyrészt
azért volt szükség mert lejárt, másrészt pedig az intézmény-átszervezések is ezt
indokolták.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony felhívta a figyelmet arra, hogy a koncepcióban a
jogforrásoknál az Alkotmány szerepel, melyet 2012. január 1-jétıl az Alaptörvény
vált, így azt módosítani szükséges.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

523/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Város
Közmővelıdési Koncepcióját a melléklet szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert a Közmővelıdési Koncepció minél szélesebb körő
megismertetésére, a városban mőködı valamennyi oktatási és közmővelıdési
intézmény részére történı megküldésére, valamint a város honlapján való
megjelentetésére.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. december 31.

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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524/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 359/2007. (X. 25.) számú
Képviselı-testületi Határozatát és az azzal jóváhagyott Hajdúnánás Város
Közmővelıdési Koncepciója 2008 – 2012. c. dokumentumot hatályon kívül
helyezi.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a 342/2011.
(IX. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat végrehajtásáról a város közoktatási
intézményrendszerének átszervezése során elvégzett feladatokról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A tájékoztatót tárgyaló Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság a tájékoztató
határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy a tájékoztatóval
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, így
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a tájékoztató határozati javaslatát 7
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

igen

szavazattal

525/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a 342/2011.
(IX. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat végrehajtásáról a város közoktatási
intézményrendszerének átszervezése során elvégzett feladatokról szóló tájékoztatót
úgy határoz, hogy:
- Hajdúnánás város közoktatási feladat-ellátási és fejlesztési tervének
(2011-2017.),
- A város komplex esélyegyenlıségi programjának (oktatás, egészségügy,
szociális ellátás, közmővelıdés)
fenntartó által történı jóváhagyására 2012. január 31. napjáig kerüljön sor.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti dokumentumok fenntartói
jóváhagyására vonatkozó ismételt elıterjesztés készítésérıl gondoskodjon.
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Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. január 31. - elıterjesztés készítésére

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
17/2008. (I. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján a Hajdúnánási
Református Egyházközséggel megkötött megállapodás módosítására
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 a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, a református iskola után most már
az óvoda is vállalja a halmozottan hátrányos gyerekek felvételét az intézménybe.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

526/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Református
Általános Iskola és Óvoda (Hajdúnánás, Köztársaság tér 11.) fenntartójának a
Hajdúnánási Református Egyházközség elnökségének a 17/2008. (I. 24.) számú
Képviselı-testületi Határozat alapján megkötött Megállapodás módosítására
vonatkozó kérelmét megismerve úgy határoz, hogy a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 82. §-ának (6) bekezdése alapján a Megállapodást módosítja
és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúnánási
Református Egyházközséggel a megállapodást megkösse.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 31.
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Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Társulási Tanácsa
határozatának jóváhagyásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony arról beszélt, hogy ha a pályázat sikeres, akkor a
beruházások áremelést fognak indukálni, így az önkormányzat is áremelésre
kényszerül majd.
Dombi György képviselı úr elmondta, nem ért egyet Dr. Kis Ágnes képviselı
asszony véleményével, igenis támogatni kell a pályázatot, hiszen a szelektív
hulladékgyőjtés a környezet megóvása szempontjából nagyon fontos.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint is támogatni kell a pályázatot, ı is
fontosnak tartja a szelektív hulladékgyőjtést.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony arról beszélt, ha nem lenne a pályázat, akkor
jelentıs emelésre számíthatnának, de mivel maga a pályázat is számol az emeléssel így
az áremelésnek nem kell majd olyan nagymértékőnek lennie, mint anélkül.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

527/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó
és Hasznosító Társulás Társulási Tanácsa (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám)
által
elfogadott,
a
KEOP-1.1.1/B-10-11
kódszámú
„Települési
szilárd
hulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” tárgyú pályázati kiírásra pályázat
benyújtása tárgyában 2011. december 7-én hozott határozatát megismerte.
A képviselı-testület a határozatot az alábbi feltételekkel hagyja jóvá:
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1. A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás vállalja, hogy a
pályázatban bemutatott, a Társulás által az üzemeltetési koncepció
alátámasztásához nyújtott és ahhoz kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmányban
bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést betartja a támogatás
visszafizetésének terhe mellett a projekt befejezését követı minimum 5 évig.
2. A pályázatban szereplı beruházás nettó összköltsége 1.011.758.400 Ft.
A támogatási intenzitás 76,4842 %-os.
Az önerı 237.922.880 Ft, mely összeget a Társulási Tanács a 2012. évi
költségvetésében biztosít.
3. A támogatásból megvalósuló létesítmény mőködtetésének fedezetét a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. szám), mint
üzemeltetı biztosítja.
4. A pályázathoz szükséges saját forrás fedezetét a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. szám), mint üzemeltetı biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám) elnökét tájékoztassa.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: azonnal

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Városi
Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. szám)
kardiológiai szakrendelés beindításával kapcsolatos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Kovács Zsolt képviselı úr az elıterjesztés támogatását kérte képviselı társaitól.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el.
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A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

528/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a Városi
Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet kérelmét és az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 7. § alapján
támogatja a kardiológiai szakrendelés 2012. évi beindítását a Városi Szakorvosi
Rendelıintézet és Ápolási Intézet kapacitás lekötési óraszámaiból a pszichiátriai
óraszám átcsoportosításával heti 10 órában.
A képviselı-testület a kardiológiai szakrendelés beindításához szükséges
minimumfeltételeknek az önkormányzat 2012. évi költségvetésében való
tervezésérıl a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet útján maximum
12.000.000,- Ft keretösszegig gondoskodik.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és
Ápolási Intézet vezetıjének értesítésérıl azzal, hogy az intézmény kapacitás
lekötésének átcsoportosítása miatti szükséges intézkedések megtételérıl, továbbá
az eszközök beszerzésének tervezésérıl, továbbá a közbeszerzési eljárás
elindításáról intézkedjen.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 31. – az intézményvezetı értesítésére
2012. február 15. – a költségvetésben való tervezésre
2012. március 31. – a közbeszerzési eljárás elindítására

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-vel a 4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 14. szám
alatti ingatlan hasznosítására kötött bérleti szerzıdés módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, így
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

529/2011. (XII. 16.) 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 8. § (1) - (3) bekezdései alapján úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képezı, hajdúnánási 2814. hrsz-ú, a Hajdúnánás,
Mártírok útja 14. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó, a Hajdúnánási
Építı és Szolgáltató Kft-vel (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) kötött,
2010. november 26-án kelt, 19859-3/2010. számú bérleti szerzıdés 3. pontját
akként módosítja, hogy a bérleti díj összege 2012. január 1. napjától
1.500.000,-Ft/hó +ÁFA. A bérleti díjat a bérlı a tárgyhót követı 20. napig a
bérbeadó számlája ellenében köteles a bérbeadó részére megfizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Építı és
Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) ügyvezetı igazgatóját
értesítse, és a bérleti szerzıdés módosításáról gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 31.

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítvány vagyonának térítésmentes átvételére
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 a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. İ maga azt kérdezte, hogy az
átadott vagyon részét képezi-e az archívum.
Szabóné Tóth Judit a Helyi TV képviselıje válaszában elmondta, az archívum
természetesen a vagyon részét képezi.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr így szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

530/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Helyi
Televízióért Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám)
kuratóriumának a 3/2011. számú kuratóriumi határozatát megismerve hozzájárul
ahhoz, hogy az Alapítvány által térítésmentesen felajánlott vagyont - amely a
melléklet szerinti tárgyi eszközökbıl és a digitális adathordozón rögzített
Hajdúnánási Helyi Televízió archívumából áll - az önkormányzat 100%-os
tulajdonában lévı Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.)
által létrehozott Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság
tér 6.) a helyi televízió mőködtetése céljából elfogadja.
A tárgyi eszközöket és az archívumot a képviselı-testület az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról 21/2011. (X. 25.)
Önkormányzati Rendelet alapján a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe
sorolja be.
A térítésmentes eszközátruházás az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény
17. § (1) bekezdés n) pontja értelmében mentes az ajándékozási illeték megfizetése
alól.
Felkéri a polgármestert, hogy a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) értesítésérıl gondoskodjon, valamint felkéri a
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, hogy a térítésmentes
eszközátruházásról szóló megállapodás aláírását követıen, a vagyonszerzés
Nemzeti Adó - és Vámhivatal részére történı bejelentésérıl - az illetékekrıl szóló
1990. évi XCIII. törvény 17. § (1) bekezdés n) pontjában foglaltak figyelembe
vételével - gondoskodjon.
Felelısök: Szólláth Tibor polgármester,
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezetıje
Határidı: 2011. december 31.

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Helyi Televízió további mőködtetésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony megkérdezte, hogyan alakultak az idei év bevételei
és kiadásai.
Szabóné Tóth Judit a Helyi TV képviselıje elmondta, a tavalyi évhez képest
csökkentek a bevételek, mivel az átszervezések miatt nem tudtak pályázni.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, hogy az egyes mősorok költségei
milyen módon kerülnek meghatározásra.
Szabóné Tóth Judit a Helyi TV képviselıje válaszában elmondta, van egy
tarifatáblázatuk, melyben tételesen fel vannak sorolva a költségek és az alapján
számolják ki a mősorok költségeit.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony megköszönte a televízió munkatársainak,
hogy ebben a nehéz idıszakban is helyt álltak.
Buczkó József képviselı úr arról beszélt, az az út, amit a helyi televízió bejárt
bebizonyította azt, hogy helye van a város életében.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr így szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

531/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 358/2011. (IX. 22.) számú
Képviselı-testületi Határozatának negyedik mondatát a következık szerint
módosítja:
A képviselı-testület kinyilvánítja, hogy a Hajdúnánási Helyi Televízióért
Alapítvány részére - tekintettel a képviselı-testület 337/2010. (X. 21.) számú és a
241/2011. (VI. 24.) számú Képviselı-testületi Határozataira - 2012. január 1-tıl
támogatást nem nyújt, azt 2012. január 1-tıl a költségvetésében nem tervezi.
Felelıs:
Határidı: -
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A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

532/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Bocskai u.
12-14.) további mőködését 2011. december 31-ig 4.500.000,- Ft-tal támogatja.
A képviselı-testület úgy határoz, hogy a támogatás feltételeirıl az alapítvánnyal
támogatási szerzıdést köt.
A képviselı-testület a támogatás összegét, 4.500.000,- Ft-ot a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a kuratórium elnökét
tájékoztassa és felhatalmazza a támogatási szerzıdés megkötésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 22. - az értesítésre
2011. december 30. - a szerzıdéskötésre

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
Iskola utca forgalomszabályozására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. İ maga annyit főzött hozzá, hogy
támogatja a Városfejlesztési Bizottság javaslatát és kiegészítené azzal, vizsgálják meg
lehetséges-e az Iskola utcában kerékpárút kialakítása.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, támogatja alpolgármester úr
javaslatát.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el.

1346

A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát a Városfejlesztési Bizottság
javaslataival kiegészítve 7 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

533/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete közúti közlekedésrıl szóló
1988. évi I. törvény 34. §-ának (2) bekezdése alapján, az Iskola utcai helyi közút
forgalomszabályozásáról az alábbiak szerint dönt:
Az Iskola utcán jelenleg meglévı kétirányú forgalmi rendet egyirányú forgalmi
úttá szervezi át. A forgalom haladási irányát a Bethlen G. krt. felıl a Hunyadi utca
irányába határozza meg.
Az Iskola utcában a parkolószámot 60°-os ferde beállás parkolók kialakításával
kívánja növelni.
A képviselı-testület meg kívánja vizsgálni az Iskola utcában kerékpárút
kialakításának a lehetıségét.
A képviselı-testület a forgalomtechnikai módosításokhoz és a parkolók
kiépítéséhez szükséges fedezetet az önkormányzat 2012. évi költségvetésbe
betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésével kapcsolatos intézkedések
megtételérıl gondoskodjon, valamint arról, hogy a forgalomtechnikai
módosításokhoz és a parkolók kiépítéséhez szükséges fedezet a 2012. évi
önkormányzati költségvetésbe beépítésre kerüljön.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. február 15. - a költségvetésben történı tervezésre
2012. február 29. - a forgalmi rend változás kitáblázására
2012. május 31. - a parkolók kiépítésére, kerékpárút kialakításának
megvizsgálása

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
önkormányzat és intézményei vagyonbiztosítására biztosító kiválasztására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Ötvös Attila képviselı úr elmondta, több szempontot vettek figyelembe a biztosító
kiválasztásánál és az AEGON biztosítót találták a legmegfelelıbbnek.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony kérte, hogy a következı képviselı-testületi ülésre
készüljön egy tájékoztató az önkormányzat kár-statisztikájáról.
Dombi György képviselı úr azt kérdezte, a biztosítóváltással mennyi pénzt takarít
meg az önkormányzat.
Ötvös Attila képviselı úr válaszában elmondta, 120.000,- Ft-ot takarít meg az
önkormányzat.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, ez az összeg a biztosítás
idıtartama alatt végig ennyi marad-e.
Ötvös Attila képviselı úr elmondta, a szerzıdés értelmében ennyi marad.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

534/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 467/2011. (XI. 24.) számú
Képviselı-testületi Határozattal megbízott Kelet Brókerház Biztosítási Alkusz Kft.
(4080 Hajdúnánás, Munkácsy u. 5. szám) által beszerzett ajánlatokat megismerve
úgy határoz, hogy az önkormányzat és intézményei vagyonbiztosítására 2012.
január 1-jétıl 2014. december 31-ig az AEGON Magyarország Általános Biztosító
Zrt-vel (1091 Budapest, Üllıi út 1. szám) köt szerzıdést.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a biztosítási szerzıdést megkösse.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 31.

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
INNOHÍD Innovációs Zrt. (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) elsıbbségi
részvényére vonatkozó elıvásárlási jog gyakorlására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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(Dombi György képviselı úr távozott, így a testület 6 fıvel folytatta tovább az ülést.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony elmondta, egyetért azzal, hogy nem kívánnak élni
az elıvásárlási joggal és kérte vegyék fontolóra az önkormányzat részvényeinek
eladását is.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr így szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

535/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az INNOHÍD Innovációs
Zrt. Igazgatósága (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. 1/4.) tájékoztatását
megismerve, az Inno Invest Kft. által 2011. november 17-én tett vételi ajánlattal
kapcsolatosan a következık szerint határoz:
- a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı 50 db,
egyenként 10.000,- Ft névértékő, „A” sorozatú, Innohíd Zrt. elsıbbségi
részvényre (szavazatelsıbbség) vonatkozó elıvásárlási jogával névértéken, azaz
500.000,- Ft értékben nem kíván élni, továbbá
- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat tulajdonában lévı, önkormányzatonként 50 db, egyenként
10.000,- Ft névértékő, „A” sorozatú, Innohíd Zrt. elsıbbségi részvényre
(szavazatelsıbbség) vonatkozó elıvásárlási jogával – a tulajdonos
önkormányzatok részvényátruházási szándéka esetén – névértéken, azaz
önkormányzatonként 500.000,- Ft értékben nem kíván élni.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl az INNOHÍD
Innovációs Zrt. Igazgatóságát (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. 1/4.) értesítse.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 20.

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Magyar
Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete - Területi Szervezet Hajdúnánás
elhelyezésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Kovács Zsolt képviselı úr elmondta, ı tiszteletben tartja a Vöröskereszt
munkásságát, de tartózkodni kíván a szavazásban.
Buczkó József képviselı úr arról beszélt, hogy ez egy közösen elıkészített és
elfogadott javaslat.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 5 igen szavazat és
1 tartózkodás (Kovács Zsolt) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

536/2011. (XII. 16.) 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 8. § (1)-(3) bekezdései valamint a 11. § (2) – (5)
bekezdései alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı,
hajdúnánási 3469. hrsz-ú, a Hajdúnánás, Dorogi u. 5. szám alatti ingatlanon a
Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete – Területi Szervezet
Hajdúnánás ingyenes használatába adja 2012. január 1. napjától 2016. december
31-ig terjedı 5 éves idıtartamra az alábbi helyiségeket: vezetıi iroda 21 m2, iroda
19.4 m2, közlekedı helyiség 9.9 m2.
A helyiségek üzemeltetésével kapcsolatos főtésköltséget 2585,-Ft/m2/év összegben,
az elektromos energia költségét 667,-Ft/m2/év, a vízfogyasztás költségét
341,-Ft/m2 /év összegben állapítja meg 2012. évre, azzal a kikötéssel, hogy az
összeg minden év novemberében felülvizsgálatra kerül a ténylegesen felmerült
átlagfogyasztás alapján és a különbözet elszámolás után kerül megállapításra a
következı évben havonta kiszámlázásra kerülı összeg.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Magyar Vöröskereszt
Hajdú-Bihar Megyei Szervezete igazgatóját (4025 Debrecen, Simonffy u.
44. szám) értesítse, valamint a haszonkölcsön szerzıdés elkészítésérıl
gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 31.
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Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Pertopál Nonprofit Kft. (4087 Hajdúdorog, Kiss János u. 27.) házi segítségnyújtás
ellátási szerzıdésével kapcsolatos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát nem fogadták el.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Cserepes Erzsébet hajdúnánási lakos a Petropál Nonprofit Kft. mellett kívánt szólni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el arról, hogy a képviselıtestület meg kívánja-e hallgatni Cserepes Erzsébetet.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala
nélkül - úgy döntött, hogy megadja a szót Cserepes Erzsébetnek.
Cserepes Erzsébet arról beszélt, ha a testület nem köti meg a Kft-vel az ellátási
szerzıdést, akkor több mint 20 embert fosztanak meg a munkahelyétıl.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy mi a szerzıdéskötési
határidı.
Petrován Pál a Kft. képviselıje elmondta, december 31-ig kell megkötni a
szerzıdést. Tájékoztatásul elmondta, jelenleg 170 embert ápolnak és 30 embert
foglalkoztatnak, most volt náluk ellenırzés és a Kormányhivatal mindent rendben
talált.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony azt kérdezte, hány gondozó dolgozik jelenleg
8 órában.
Petrován Pál a Kft. képviselıje elmondta, jelenleg 14 fıt foglalkoztatnak 8 órában.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony megkérdezte, hogy az elmúlt hónapokban hány fıt
vettek fel.
Petrován Pál a Kft. képviselıje válaszában elmondta, az utóbbi 2 hónapban 5 fıt
vettek fel.
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Kovács Zsolt képviselı úr azt kérdezte, 6 beteg jut 1 ápolóra és ez hogyan felel meg a
jogszabályoknak.
Petrován Pál a Kft. képviselıje elmondta, a jogszabály maximum 9 beteget
engedélyez 1 gondozónak, a gondozási idı egy óra és ez eloszlik a 8, 6 illetve a
4 órában foglalkoztatott ápolók között.
Dr. Kiss Imre jegyzı úr elmondta, a megállapodás tartalmát a képviselı-testület nem
ismerte meg, így a polgármester átruházott hatáskörben sem írhatja azt alá, mivel
ahhoz a testület elızetes hozzájárulása szükséges. Ha a képviselı-testület egyik
határozati javaslatot sem fogadja el, akkor lehetıség van arra, hogy most leveszik a
napirendek közül az elıterjesztést, és december 31-ig újratárgyalják azt.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a napirend levételét javasolta azzal, hogy
Petrován Pál juttassa el az ellenırzés hivatalos jegyzıkönyvét az önkormányzatnak és
december 31-ig újratárgyalják a kérdést.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
így szavazást rendelt el a napirendi pont levételérıl.
A képviselı-testület a napirendi pont levételét 5 igen szavazat és 1 tartózkodás
(Szabóné Marth Éva) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

537/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pertopál Nonprofit Kft.
(4087 Hajdúdorog, Kiss János u. 27.) házi segítségnyújtás ellátási szerzıdéssel
kapcsolatos kérelméhez készült elıterjesztés tárgyalását levette a napirendi pontok
közül.
A képviselı-testület a kérelmet az ellátási szerzıdés-tervezete ismeretében újra
meg kívánja tárgyalni.
Felkéri a polgármestert, hogy az ellátási szerzıdés-tervezetének elıkészítésérıl
gondoskodjon és azt elıterjesztés formájában terjessze a képviselı-testület elé.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 31.
Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6. szám)
kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester 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 elsı határozati javaslatát, azzal hogy 50.000,- Ft
támogatást nyújtson az önkormányzat, 6 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

538/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.
V/10.) kérelmét, úgy határoz, hogy 50.000,- Ft-tal támogatja a XVI. Csángó Bál
megrendezését.
A képviselı-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2012. évi
költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. február 15.
Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMINCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 367/2011.
(IX. 22.) számú Képviselı-testületi Határozathoz és ifj. Bata Sándor 4080 Hajdúnánás,
Damjanich u. 3. szám alatti lakos extrém sportpálya kialakítására vonatkozó
kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát
elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Kovács Zsolt képviselı úr elmondta, egyetért a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottság javaslatával. Rengeteg utcán csellengı gyerek van, akik például a
Polgármesteri Hivatal épülete elıtt gördeszkáznak, így szükségét látja egy ilyen hely
kialakításának.
Ötvös Attila képviselı úr arról beszélt, hogy a kérelmezı tudatosan a tornatermet
kérte, hiszen az felel meg egy ilyen pálya kialakításához, és ı támogatja a kérelmet.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, szerinte is szükség van egy ilyen
hely kialakítására.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, nem lesz-e probléma abból, hogy van
egy benyújtott pályázatuk, aminek a kivitelezéséhez a tornateremre is szükség lehet.
Kissné Barta Piroska irodavezetı asszony szerint el kellene halasztani a döntést
addig, amíg az önkormányzat pályázatát meg nem vizsgálják és csak utána dönteni a
bérbeadásról.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony azt kérdezte, ha most meghozzák ezt a
döntést, akkor jelenleg nem lehet kizárni azt, hogy az önkormányzat pályázatát ez
befolyásolja.
Kissné Barta Piroska irodavezetı asszony válaszában elmondta, ı soknak tartja a 2
éves határidıt. Ha rövidebb idıre adnák bérbe felmondási határidıvel, akkor
amennyiben szükségük lenne a helyiségre a pályázat miatt, vissza tudnák azt venni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt javasolta, vegyék le az elıterjesztést a
napirendi pontok közül és ha polgármester úr úgy gondolja, saját hatáskörében 1 évnél
nem hosszabb idıtartamra bérbe adhatja a tornatermet.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el a napirendi pont levételérıl.
A képviselı-testület a napirendi pont levételét 6 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

539/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 367/2011. (IX. 22.) számú
Képviselı-testületi Határozathoz és ifj. Bata Sándor 4080 Hajdúnánás, Damjanich
u. 3. szám alatti lakos extrém sportpálya kialakítására vonatkozó kérelméhez
készült elıterjesztés tárgyalását – tekintettel a 407/2011. (X. 20.) számú Képviselıtestületi Határozatára – levette a napirendi pontok közül.
Felelıs:
Határidı: -
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Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 63-65. szám alatti társasház kerítés építéséhez önerı
biztosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony arról beszélt, elgondolkodtató az, hogy a
tulajdonosok hajlandóak kifizetni ezt az összeget, míg a bérlık áthárítják az
önkormányzatra.
Kovács Zsolt képviselı úr egyetértett Dr. Kis Ágnes képviselı asszonnyal,
felháborító, hogy a bérlık semmivel nem járulnak hozzá a lakások fenntartásához
főzıdı költségekhez.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint is szomorú a bérlık hozzáállása,
valószínő ezt csak rendelet-módosítással lehet majd a késıbbiekben orvosolni.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
így szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 5 igen szavazattal, 1 fı
(Dr. Juhász Endre) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

540/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás, Bocskai u.
63-65. szám alatti társasház kerítés építéséhez önerı biztosítására készült
elıterjesztést megismerve úgy határoz, hogy támogatja a Hajdúnánás, Bocskai u.
63-65. szám és a Hajdúnánás, Bocskai u. 67. szám közötti kb.
18 méter hosszú megépítését azzal, hogy a Hajdúnánás, Bocskai u. 63-65. szám
alatti társasházban lévı 5 db önkormányzati tulajdonú bérlakásra esı 28.750,- Ft
bruttó összeget biztosítja.
A képviselı-testület a fent megjelölt összeget az önkormányzat Önkormányzati
Értékesítési és Lebonyolítási Számláján elkülönített alapból biztosítja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl Kónya László Péter, a
Hajdúnánás, Bocskai u. 63-65. szám alatti társasház közös képviselıjét értesítse.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 23.
- az értesítésre
2011. december 30.
- az átutalásra

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMINCKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. szám alatti 4. számú garázs bérleti szerzıdésének
meghosszabbítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester 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 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

541/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Tripsó Gyula Hajdúnánás,
Hunyadi u. 2-4 C. lépcsıház I/5. szám alatti lakos részére az 5 éves határozott
idıre, 2011. december 31-ig bérbe adott, Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. szám alatti,
4. számú, 21 m2-es, önkormányzati tulajdonú gépkocsitároló bérbeadását az
önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló
12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendelet 9. § (2) bekezdése és 40. §-a alapján - a szerzıdés lejártát követıen 3 évvel, 2014. december 31-ig meghosszabbítja.
A képviselı-testület a gépjármőtárolás céljára használt garázs bérleti díját az
57/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján 500,- Ft/ m2/hó
összegben állapítja meg.
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Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított
24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a
szükséges intézkedések megtételérıl.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 31.

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMINCHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Dr. Juhász Endre alpolgármester 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 határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

542/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete, tekintettel a 151/2011.
(IV. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján a Pedagógiai Szakszolgálat
növekedett feladataira, a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat engedélyezett
álláskeretét 2011. december 20-tól 1 fı ügyviteli állással megemeli a szakszolgálati
feladatok ellátására.
A fenti intézkedés végrehajtása után az intézmény engedélyezett álláskerete 2011.
december 20-tól 173 fı.
Felhívja az intézmény igazgatójának figyelmét arra, hogy az állást igyekezzen
támogatott foglalkoztatás keretében betölteni.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az intézmény igazgatóját tájékoztassa,
valamint gondoskodjon a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi
költségvetésérıl szóló, többször módosított 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati
Rendelet soron következı módosításakor a létszám-elıirányzat módosításáról.
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Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 20. - az értesítésre
2012. február 28.
- az elıirányzat módosítására

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMINCNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
„Tervezés – Nevelési intézmények fejlesztése Hajdúnánáson” címő, ÉAOP-4.1.1./A11 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges tervezési feladatok szolgáltatás
megrendelése kapcsán lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony ismertette a bíráló bizottság döntését.
Dr. Juhász Endre alpolgármester 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 elsı határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

543/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja értelmében a Bíráló
Bizottság véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX.
fejezetének 1. pontja szerint a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 339/2011.
(IX. 22.) számú Képviselı-testületi Határozattal elfogadott közbeszerzési tervben
elhatározott „Közoktatási intézmény funkcionális felújításához, átalakításához
szükséges engedélyes terv” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
1. A REProjekt Építésziroda Kft. (1139 Budapest, Röppentyő u. 73. B. Lház.
FK 3.) ajánlata érvényes, ugyanis az ajánlattevı a hiánypótlást megfelelıen
teljesítette, így a szerzıdés teljesítésére alkalmasnak bizonyult, s az ajánlattal
egyéb érvénytelenségi ok nem merült fel.
2. A Pallér Triász Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2.) ajánlata érvényes,
ugyanis az ajánlattevı a hiánypótlást megfelelıen teljesítette, s az árra
vonatkozó indokolása is elfogadható, így az ajánlattevı szerzıdés teljesítésére
alkalmasnak bizonyult, s az ajánlattal egyéb érvénytelenségi ok nem merült fel.

1358

3. A Képviselı-testület a fenti tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé
nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 31.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

544/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja értelmében a
Bíráló Bizottság véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat
IX. fejezetének 1. pontja szerint a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 339/2011.
(IX. 22.) számú Képviselı-testületi Határozattal elfogadott közbeszerzési tervben
elhatározott „Közoktatási intézmény funkcionális felújításához, átalakításához
szükséges engedélyes terv” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
1. A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé a Pallér Triász Kft-t (4080
Hajdúnánás, Dorogi u. 2.) nyilvánítja, mivel a cég nevéhez főzıdik a
legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
2. A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás második helyezettjévé a REProjekt
Építésziroda Kft-t (1139 Budapest, Röppentyő u. 73. B. Lház. FK 3.)
nyilvánítja, mivel a cég nevéhez főzıdik a második legalacsonyabb összegő
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıket értesítse, valamint az
eljárás nyertesével a szerzıdés megkötésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 31.
Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMINCÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
„Tervezés - kerékpárút fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

1359

Dr. Kis Ágnes képviselı asszony ismertette a bíráló bizottság döntését.
Dr. Juhász Endre alpolgármester 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 elsı határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

545/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Tervezés - kerékpárút
fejlesztése” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás során - mint
döntéshozó - a közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a
közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 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 DEBRE-FORG Forgalomtechnikai, Tervezı és Tanácsadó Bt. (székhelye:
4002 Debrecen, Vihar u. 26.)
− a TERRAquia Településrendezési, Vízgazdálkodási és Közlekedéstervezı Kft.
(székhelye: 1149 Budapest, Bíbor u. 9. VI/35.)
− a KONZOL 50 Magas- és Mélyépítı Tervezı Kft. (székhely: 4026 Debrecen,
Csemete u. 1. 3/23.).
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıket értesítse.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 20. - az értesítésre
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

546/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Tervezés - kerékpárút
fejlesztése” tárgyú általános egyszerő közbeszerzési eljárás során - mint
döntéshozó - a közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a
közbeszerzésekrıl
szóló
2011.
évi
CVIII.
törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 250. § (3) bekezdés g) pontjára tekintettel a Kbt. 92. § b)
pontja alapján az eljárás eredménytelen, mivel az eljárásban kizárólag érvénytelen
ajánlatok vettek részt.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıket értesítse.
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Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. december 20. - az értesítésre

A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

547/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázati forrásból meg
kívánja valósítani a kerékpárhálózat fejlesztését célzó elképzeléseit, ezért a
tervdokumentáció
elkészítéséhez
szükséges
forrást,
bruttó
2.857.500,- Ft összegben az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a tervezés költségének a 2012. évi költségvetésbe
történı tervezésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. február 15. - a költségvetésben a forrás biztosítására és a
beszerzésre

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı
Mivel több napirendi pont nem volt Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megadta a
lehetıséget a képviselı-testület tagjainak kérdések megtételére, észrevételek,
megjegyzések megfogalmazására.
A képviselı-testület tagjai egyenként, mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket
kívántak.
Ötvös Attila képviselı úr arról beszélt, panaszkodtak a Keleti-fıcsatornánál lakók a
szemétszállításra és kéri, hogy nézzenek ennek utána.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr mivel több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, megköszönte a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a végzett
munkát és a képviselı-testület nyilvános ülését du. 13,20 órakor bezárta és zárt ülést
rendelt el.
kmft.

Dr. Juhász Endre
alpolgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

