JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. december
29-én - csütörtökön - de. 11,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl.
A képviselı-testület rendkívüli ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme
Jelen vannak a rendkívüli képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Ötvös Attila, Dr. Kis
Ágnes, Szabóné Marth Éva, Buczkó József, Dombi György, Tóth Imre, Oláh Miklós
képviselık
A képviselı-testület rendkívüli ülésérıl távol maradt: Török István képviselı
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé
dr. Csirke Erzsébet aljegyzı, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási
Iroda irodavezetıje, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és szociális intézményi és
személyzeti ügyintézı, Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı, Jóna
Imréné jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a
3.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
4.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Gömöri József, a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium
igazgatója
pont Petrován Pál Gyula, a Petropál Nonprofit Kft.
ügyvezetıje, valamint a Kft. 10 fı munkatársa

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 10 fı képviselı jelenlétével az ülés
határozatképes, azt megnyitotta.
Ezek után jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselı urat javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 8 igen
szavazattal, 2 képviselı (Oláh Miklós, Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr a napirendi pontok elfogadása elıtt tájékoztatta a
testület tagjait, hogy a képviselı-testületi ülések jegyzıkönyvei immár 15 napon belül
elkészülnek, és határidıben továbbításra kerülnek a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Ellenırzési és Felügyeleti Fıosztálya felé. Ezért
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köszönet jár egyrészt a hivatal dolgozóinak, másrészt a mindenkori jegyzıkönyvhitelesítıknek is.
A továbbiakban javasolta, hogy a testület a kiadott napirendi pontokat fogadja el
megtárgyalásra.
(Az ülésrıl Tóth Imre képviselı úr kiment, így a testület 9 fıvel folytatta tovább a
munkáját.)
A képviselı-testület a napirendi pontok megtárgyalását 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.

Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a Városi Sporttelep közösségi épületének fejlesztésére, felújítására
és akadálymentesítésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés Magyar-Román Határon Átnyúló Együttmőködési Program
keretében a HURO/1101 2.1.3 Turizmusfejlesztés tárgyú pályázathoz
projektterv elıkészítésére vonatkozóan
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés a Somorjai László Városi Sportcsarnok (4080 Hajdúnánás, Irányi
u. 3.) üzemeltetésére kötött szerzıdés közös megegyezéssel történı
megszüntetésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

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

5.)

Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Városi Sporttelep
közösségi épületének fejlesztésére, felújítására és akadálymentesítésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr bevezetıjében elmondta, hogy ez év tavaszán
pályáztunk a sporttelep rendbetételére. Mindenki által látható, hogy felújítás a
sporttelepre ráfér, megjegyezte, hogy a telep mőszaki színvonala az 50-es évek végét
jelzi. Ezt ellensúlyozva az idén igen jelentıs fejlesztést sikerült megvalósítani, amely
szerint új gyepszınyeget kapott a pálya, új kutat fúrattunk, illetve új főnyíró került
beszerzésre. Ez mind a feltételek javulását jelzi. Ha most a szociális helyiséget is
rendbe tudnánk tenni, ez újabb elırelépés lenne. Kérése volt, hogy a tavaszi szezon
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megkezdése elıtt történjen meg a belsı felújítás, majd kezdıdjön meg a külsı
felújítás. Az elıterjesztésbıl látható, hogy a napkollektoros melegvíz elıállítás
lehetısége kimaradt. Ezzel kapcsolatban javaslata volt, hogy ehhez most ne tegyünk
önerıt, hanem a késıbbiekben pályázati forrásból valósítsuk meg úgy, hogy most csak
a terepet készítsük ehhez elı.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítés az irodavezetı
asszony részérıl.
Kissné Barta Piroska irodavezetı asszony kiegészítésében elmondta, hogy a
beruházás megkezdése elıtt a közbeszerzési tervünket módosítani szükséges,
kötelezettséget kell vállalni a pályázati támogatás egészére vonatkozóan. Ez a
kötelezettség vállalás csak a közbeszerzés megindításával vagy vállalkozási szerzıdés
megkötésével lehetséges, 2011. december 30-ig a közbeszerzési eljárást meg kell
indítani.
(Az ülésre Tóth Imre képviselı úr visszaérkezett, így a testület 10 fıvel folytatta tovább
a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta még, hogy ebben az évben el kell indítani a
beruházást ahhoz, hogy a források ne kerüljenek visszavonásra. Azzal, hogy a
közbeszerzési eljárás megindul megkezdettnek minısül a beruházás.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr hozzászólásában elmondta, hogy egyetért a fejlesztéssel.
Pontosította azonban, hogy az 50-es évek végén a jelenlegi Fürdı utcai Idısek Otthona
helyén volt a sportpálya, majd a 70-es években létesült társadalmi munkában. Javaslata
volt, hogy a gépészeti berendezések úgy kerüljenek kialakításra, hogy illeszthetıek
legyenek a napkollektoros vízellátáshoz. Felhívta még a figyelmet arra, hogy elég-e a
közbeszerzés megkezdése, nem szükséges-e még az építési napló megnyitása a
beruházás megkezdéséhez.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta még, hogy az elıterjesztésben is benne
foglaltatik, hogy 5 % közhasznú munkavégzést kell tenni. Ez a belsı és külsı bontási
munkálatokat fedi le.
Kissné Barta Piroska irodavezetı asszony kiegészítésében elmondta, hogy a bontási
munkálatokat egy kımőves már elkezdte, az építési napló megnyitásra került. A
közhasznú foglalkoztatott dolgozók kiközvetítésre kerültek, mivel az elıterjesztésben
is benne van, hogy a 18 millió Ft támogatott összeg 5 %-áig, 900 ezer Ft-ig
közfoglalkoztatottat kell alkalmazni. A közfoglalkoztatott dolgozók a bontási
munkálatokban vesznek részt, így nem kényszerül a kivitelezı arra, hogy az általunk
felvett dolgozókat irányítsa.
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Tóth Imre képviselı úr szerint sajnálatos, hogy a pályázat 3. részét érintı
napkollektoros főtést biztosító berendezés pályázati része nem került támogatásra.
Javasolta megfontolásra, hogy az önkormányzat vállaljon ebben részt.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy a korábbiakban már
említette, hogy az elıkészítettséget végezzük el és egy másik lehetıség kapcsán
fogunk erre pályázni. Ha ez nem valósul meg, akkor lépnünk kell, de a megtérülés így
hosszú távú lesz.
Dombi György képviselı úr a Városi Fürdı közelsége miatt a termálvíz
hasznosításának lehetıségét vetette fel.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy ebben a pályázati
forrásban erre nincs lehetıség. Azonban felvetette annak a lehetıségét, hogy tudomása
szerint meg fog jelenni egy olyan pályázati lehetıség, amely egy új sportcsarnok, egy
utánpótlás nevelı központ létrehozásáról szól. Ehhez bírja a három nagy egyesület
támogatását, és kivitelezhetınek tartja.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony örömét és köszönetét fejezte ki mindazoknak,
akiknek a munkája során a város ilyen nagy pályázati összeghez jutott.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatának I., majd II. pontjairól.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának I. pontját 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának II. pontját 9 igen
szavazattal, 1 képviselı (Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:
560/2011. (XII. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete dönt az „Iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” elnevezéső a hajdúnánási
Sporttelep öltözı épületének, vizesblokkjainak felújítási és korszerősítési és
akadálymentesítési munkáira vonatkozó 4080 Hajdúnánás, Fürdı utca 16. szám
(5348 hrsz.) alatti önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanon megvalósuló 42870
azonosító számú projekt indításáról.
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A képviselı-testület 126/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozatát
azzal módosítja, hogy a pályázathoz biztosítandó önrész összegét 6.881.000,- Ft
összegben biztosítja.
A képviselı-testület a fejlesztés saját forrását - 6.881.000,- Ft összegben - az
önkormányzat 2012. évi költségvetésbe betervezi.
Felkéri a polgármestert,
gondoskodjon.

hogy

a

szükséges

intézkedések

megtételérıl

Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. február 15.- a költségvetésben történı tervezésre és a
beszerzésre
2012. június 30.
- fejlesztés befejezésére
2012. július 30.
- szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésére

561/2011. (XII. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete döntött arról, hogy az
„Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítására” megnevezéső
42870 azonosító számú projekt - a 4080 Hajdúnánás, Fürdı utca 16. szám (5384
hrsz.) alatti ingatlanon meglévı sporttelep öltözı épületének, vizesblokkjainak
felújítási, korszerősítési és akadálymentesítési munkáinak építési beruházásának indítása okán, a 339/2011. (IX. 22.) számú Képviselı-testületi Határozattal
elfogadott „Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési
terv”-ét a melléklet szerint módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) elıírásai alapján a közbeszerzési
eljárások megindítását rendelje el, és gondoskodjon az eljárások lefolytatásáról.
Felkéri továbbá, hogy a Szabályzat elıírása alapján biztosítsa a közbeszerzési terv
nyilvánosságát.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2011. december 31.
- közbeszerzési eljárás megindítása
2012. január 31.
- közbeszerzési eljárásban döntés
meghozatalára, építési kivitelezési szerzıdés megkötésére.
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HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2011. évi közbeszerzési terve
4. sz. módosítás után egységes szerkezetben

A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

Támogatásból
megvalósuló
Az eljárás
közbeszerzés
Irányadó
Tervezett megindításának
CPV kód
esetén a
eljárásrend eljárási típus
tervezett
pályázat
idıpontja
megnevezése
(adott esetben)

I. Árubeszerzés
Hajdúnánás
település
közigazgatási
területén meglévı
közvilágítási
rendszer
mőködtetésének
09.30.00.00ellátásához
2
elektromos energia
továbbá
Hajdúnánás Városi
Önkormányzat és
intézményeinek
villamos energia
beszerzése
II. Építési
beruházás
Hajdúnánás,
Baross u. 11/a sz.
5192. hrsz alatti
45.26.27.00ingatlanon
8
meglévı
iskolaépület
átalakítása
Hajdúnánás, Fürdı
utca 16. szám
(hrsz.: 5384) alatti
ingatlanon
Sporttelep öltözı
45.45.31.00épülete
8
vizesblokkjainak
felújítási,
korszerősítési és
akadálymentesítési
munkái

nemzeti

Hirdetmény
közzétételével
induló
általános
egyszerő
(Kbt. 249.§
(1) bekezdés)

2011.
szeptember

nemzeti

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

2011. június

nemzeti

a Kbt. 40. §
(2)
bekezdésre
tekintettel a
Kbt. 251. § 2011. december
(2) bekezdés
szerinti
általános
egyszerő

7/2011. (III.
9.)
BM
rendelet
szerinti
„Iskolai
és
utánpótlás
sport
infrastruktúrafejlesztés,
felújítására”
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III. Szolgáltatásmegrendelés
Közoktatási
intézmény
funkcionális
felújításához,
átalakításához
szükséges
engedélyes terv

71.32.00.007

Hajdúnánáson
önkormányzati
tulajdonú
belterületi
utak 71.32.00.00fejlesztése
7
pályázathoz
engedélyezési terv
készítése

Térségi
kerékpárforgalmi
hálózatfejlesztési 71.32.00.00pályázathoz
7
projektterv
és
tervdokumentáció

Közösségi
közlekedés
fejlesztése
pályázathoz
71.32.00.00megvalósíthatósági
7
tanulmány
és
tervdokumentáció
készítése

nemzeti

nemzeti

nemzeti

nemzeti

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

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

Észak-Alföldi
Operatív
2011. október Program
(ÉAOP4.1.1./A-11)

2011.
szeptember

Észak-Alföldi
Operatív
Program
(ÉAOP3.1.2./A-11)

2011.
szeptember

Észak-Alföldi
Operatív
Program
(ÉAOP3.1.3./A-11)

2011.
szeptember

Észak-Alföldi
Operatív
Program
(ÉAOP3.1.4./A-11)

IV. Építési
koncesszió
–
V. Szolgáltatási
koncesszió
–
A módosítás Hajdúnánás Városi Önkormányzat 561/2011. (XII. 29.) számú Képviselıtestületi Határozatával került elfogadásra.
Hajdúnánás, 2011. december 29.
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Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Magyar-Román
Határon Átnyúló Együttmőködési Program keretében a HURO/1101 2.1.3
Turizmusfejlesztés tárgyú pályázathoz projektterv elıkészítésére vonatkozóan
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr bevezetıjében elmondta, hogy a tavasszal beadott
Királyhágó-melléki Református Egyházkerülettel közös pályázatunk nem nyert
támogatást. Elmondta még, hogy az elıterjesztés ebbıl a kapcsolati tıkébıl
gyökerezik. A pályázattal kapcsolatban elmondta még, hogy az az erıssége, hogy a
városban már mőködı folyamatokat egységesíti. Ilyen lesz az MHSZ bázis és a
Camping rehabilitációja. Ezzel kapcsolatban kérte jegyzı urat, hogy a bérlıvel a
Camping helyzete kerüljön rendezésre. Elmondta, hogy a pályázat még nincs
kidolgozva, annak a beadási határideje 2012. január 31. A területekre a MAKONA
Stúdió közremőködésével a koncepcionális terv már készült. Ezt a formavilágot
követve a továbbiakban is ık lennének a tervezıi csoport, illetve az ADITUS Kft.
lenne az, aki a pályázatot megírja. Javasolta, hogy a pályázati anyagot készítsük el és
adjuk be.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, hogy számára nem egészen világos, hogy a határ
túlsó oldalán milyen történések lesznek, errıl szeretne tájékoztatást kérni. Az
elgondolásban jelentıs az egyházhoz való kötıdés, nem lenne-e célszerő, ha az egyház
lenne a pályázó.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy Szatmárnémetiben
elkezdıdött a Rákóczi központ megvalósítása, amely egy évtizede tart. Ez egy olyan
projekt, amely támogatást élvez. Tasnádon van egy református közösség, ahol
szeretnének szállás tekintetében fejlesztéseket végezni, ehhez az épület
rendelkezésükre áll. Szentimrén pedig egy templom alapjai már letételre kerültek.
Ezek a határ túloldalán levı történések. A határ mindkét oldalán bírjuk a püspöki
támogatást.
Buczkó József képviselı úr hozzászólásában elmondta, hogy a ROP keretében sajnos
a templomaink külsı állapotában nem történt változás. Meglátása szerint a turisztikai
érdeklıdés láthatóan az egyházak irányába is terelıdik. Javasolta, hogy erre is
figyeljünk oda.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint - kapcsolódva Buczkó József képviselı
úr hozzászólásához - el kellene azt érnünk fıleg a nyári idıszakban, hétvégeken, hogy
az egyházi épületeink látogathatóak legyenek. Javasolta, hogy ez is legyen a pályázat
része.
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Szabóné Marth Éva képviselı asszony véleménye szerint nem elhanyagolandó az
idegenforgalom mellett a lelki kapcsolat építése, mint ahogyan az az elıterjesztésben
is megfogalmazásra került. Elmondta még, hogy a nyár folyamán a református
tanáregyesület Nagyenyeden volt, és nagyon jó volt ott hajdúnánásinak lenni.
Mindenki szeretettel és köszönettel volt a város felé.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint nagyon fontos az, hogy a mi általunk
delegáltak legalább annyit épülnek a kapcsolat során, mint a mi általunk 2010. és
2011. évben fogadott gyerekek.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról, kiegészítve a 2. pontot
4.500.000.- Ft összeggel.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát - az elhangzott kiegészítéssel
együtt - 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
562/2011. (XII. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva:
The Municipality of Town Hajdúnánás, according to the tether ensured in the
Decree LXV., Paragraph 80. § (1),
1. Pályázatot kíván elıkészíteni a Magyar-Román Határon Átnyúló
Együttmőködési Program 2007-2013 keretében meghirdetett HURO/1101.
2.1.3 Turizmusfejlesztés tárgyú pályázathoz, a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület és a Hajdúnánási Református Egyházközség partnerekkel való
együttmőködésben történı megvalósítással.
call for preparing a tender of the HURO/1101. 2.1.3. Tourism Development
project inside the Hungarian-Romanian Cross-border Co-operative Project
2007-2013 with the active co-operation of the Reformed Diocese in
Királyhágómellék and the Reformed Diocese inHajdúnánás.
2. A pályázat elkészítéséhez szükséges költségeket 4.500.000.- Ft keretösszegben
a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja, illetve azt az önkormányzat 2012. évi
költségvetésébe betervezi.
calculating the costs required by the completion of the tender in framework cost
of 4.500.000.- HUF in the annual budget of the year 2012.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı elıkészítéséhez szükséges
intézkedések megtételérıl és a pályázat benyújtásához szükséges képviselı-testületi
döntés elıkészítéséhez szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
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authorizes the mayor to take care of the arrangements needful for the completion of the
project by the given deadline, and also to look after the measures crucial to submit the
tender to the municipality.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. január 27. - pályázat elıkészítés
2012. február 15. - költségvetésben történı tervezésre

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Somorjai
László Városi Sportcsarnok (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3.) üzemeltetésére
kötött
szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 2012. lesz az
az év, amikor az oktatási intézmények az elfogadott törvény alapján át fognak kerülni
állami fenntartásba. Ahol sportcsarnok és oktatási intézmény egyben van ott a
települések azon igyekeznek, hogy a tulajdonosi jogokkal ne legyen probléma. Az sem
titok, hogy az új sporttörvény elfogadásával megnyílnak a pályázati lehetıségek az
utánpótlás-nevelést tekintve. Igazgató úr felé megnyugtatásként mondta el, hogy az
intézmény az eddigiekhez hasonlóan használhatja tovább a létesítményt, nem kell
semmiért bérleti díjat fizetni. Megkérdezte, hogy a jelen levı igazgató úrnak van-e
kiegészítése, illetve a képviselık részérıl van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Gömöri József igazgató úr megköszönte a lehetıséget, kérdése nem volt, az
elıterjesztésben foglaltakkal egyetértett.
Dombi György képviselı úr megkérdezte, hogy más ingatlanunkat nem érinti-e az
iskolák állami tulajdonba való vétele, konkrétan a volt Bocskai Iskola gyakorló
kertjére gondol.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy az ingatlan a hivatal
kezelésében van. Ha felújításra kerül, akkor iskola, és óvoda kerül mőködtetésre,
amelybıl az óvoda nem kerül át állami fenntartásba, az iskola átkerül, és akkor
nyilvánvalóan át kell tekinteni az akkori helyzetet. Tudomása szerint egyéb ingatlanról
e tekintetben most nem kell beszélnünk.
Oláh Miklós képviselı úr megkérdezte, hogy nem szükséges-e most külön
szerzıdésben rögzíteni a díjmentes használatot a gimnázium vonatkozásában.
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Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy most nem szükséges az
iskola a város iskolája marad továbbra is. Az elszámolást tekintve most azt nem tudtuk
elıkészíteni, erre a januári vagy a februári ülésen kerülhet sor. Ebben igaza van
képviselı úrnak, nyilván ez megnyugvás lesz az intézmény számára is.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatba több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
563/2011. (XII. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Somorjai László Városi
Sportcsarnok (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám) üzemeltetésére kötött szerzıdés
közös megegyezéssel történı megszüntetésével kapcsolatban úgy határoz, hogy
hozzájárul a Polgári Törvénykönyvrıl szóló, többször módosított 1959. évi
IV. törvény 319. § (1)-(2) bekezdései szerint Hajdúnánás Városi Önkormányzat és
a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola,
Kollégium között a Somorjai László Városi Sportcsarnokra vonatkozó üzemeltetési
szerzıdés 2011. december 31. napjával, közös megegyezéssel történı
megszüntetéséhez azzal, hogy a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-,
Szakképzı Iskola és Kollégium az önkormányzat tulajdonát képezı Somorjai
László Városi Sportcsarnokot intézményi testnevelési órák, intézményi
diáksportköri foglalkozások és egyéb iskolai rendezvényekre továbbra is
ingyenesen használhatja.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete továbbá úgy határoz, hogy
az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló
21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az
önkormányzat tulajdonát képezı, 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám alatti, 3600/6.
hrsz-ú, 1774 m2 területő, „Kivett sportcsarnok” megnevezéső, Somorjai László
Városi Sportcsarnok elnevezéső ingatlan hasznosításával 2012. január 01. napjától
határozatlan idıtartamra Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalát (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) bízza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a Kırösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium (4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) igazgatóját és Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) jegyzıjét
értesítse, valamint a szükséges további elıterjesztések képviselı-testület elé
terjesztésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 31.
- az értesítésre
folyamatos
- a további elıterjesztések készítésre
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Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Petropál
Nonprofit Kft. (4087 Hajdúdorog, Kiss János u. 27.) házi segítségnyújtás ellátási
szerzıdésével kapcsolatos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a Petrován Pál Gyulát a Kft.
ügyvezetıjét és a Kft. munkatársait. Bevezetıjében elmondta, hogy a képviselıtestület a 2011. december 16-i ülésén levette az elıterjesztés megtárgyalását a
napirendi pontjai közül, mivel a döntéshez több információra van szükség. Az
elıterjesztést a Kft. megkapta, megkérdezte, hogy azzal kapcsolatban van-e
kiegészítésük.
Petrován Pál Gyula ügyvezetı köszöntötte a képviselı-testület tagjait. Bevezetıjében
elmondta, hogy a Kft. a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól megkapta a mőködési
engedély módosítását. A vizsgálat teljes eredményérıl januárban kapnak értesítést. A
továbbiakban néhány mondatos kiemelést tett a módosításból. Az értékelést a maga
részérıl pozitívnak ítélte. Elmondta még, hogy a helyi lakosoktól kértek egy támogató
nyilatkozatot - amelyet bemutatott - ezt közel 250 fı írta alá ellátottak és az ellátottak
hozzátartozói. Ezen felül végeztek egy elégedettségi vizsgálatot az ellátottak körében
és általánosságban megállapítható, hogy a gondozónık munkájával meg vannak
elégedve.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a jelenlegi helyzetben van-e
bármilyen akadálya annak, hogy ezzel a létszámmal, ebben a formában mőködjön
tovább a szolgáltatás.
Petrován Pál Gyula ügyvezetı válaszában elmondta, ha a törvény elfogadásra kerül,
akkor a jövı évtıl kezdıdıen, ha nem lesz ellátási szerzıdésük, akkor ezen a
településen dolgozók munkájához kapcsolódóan a normatív támogatást nem tudják
igénybe venni. Így sem az ellátást nem tudják biztosítani, sem a hajdúnánási
dolgozókat nem tudják foglalkoztatni.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony megkérdezte, hogy az elıterjesztésben
megfogalmazott befogadó nyilatkozat és együttmőködési nyilatkozat milyen
kötelezettségvállalást jelent.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony az elıterjesztés 5. bekezdésében
megfogalmazottakkal kapcsolatban tette fel a kérdését.
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Szólláth Tibor polgármester úr felkérte Dr. Kiss Imre jegyzı urat, hogy a felvetıdött
kérdésekre adja meg a választ.
Dr. Kiss Imre jegyzı úr elmondta, hogy a jelenlegi bizonytalanság miatt kerestük
meg a mőködést engedélyezı hatóságot, akik a folyamatban lévı tervezetek kapcsán
tájékoztattak bennünket arról, hogy a jelenlegi szervezeti keretek között az ellátási
szerzıdés megkötését nem javasolják, illetve felhívták a figyelmünket arra, hogy a
mőködést támogathatja az önkormányzat, ha meg lesz ennek a jogszabályi kerete ezzel
az ún. befogadó nyilatkozattal, mely az önkormányzat részérıl lényegesen kevesebb
kötelezettségvállalást jelent, ugyanakkor a tevékenység végzését a továbbiakban is
támogatja, és lehetıvé teszi. Kiegészítette még hozzászólását azzal, hogy megkerestük
a hajdúböszörményi és a balmazújvárosi kistérség településeit, amely az
elıterjesztésben megfogalmazásban került és a döntések összecsengnek a határozati
javaslat A/ változatával.
Tóth Imre képviselı úr hozzászólásában elmondta, hogy jegyzı úr válaszában nem
kapott konkrét választ arra, hogy melyek azok a valós veszélyek, amelyek egy ilyen
szerzıdés megkötése esetén veszélyeztetik az önkormányzatot.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint, amíg ez a törvény nincs elfogadva, addig
nem lehet konkrét veszélyrıl beszélni. Ha elfogadásra kerül, akkor legalább hat
szervezettel kell megállapodást kötni, de addig, amíg nincs elfogadva, addig ez nem
valós probléma. Jegyzı úr is elmondta, hogy a környezı települések is ezt az
álláspontot képviselik.
Kovács Zsolt képviselı úr hozzászólásában elmondta, hogy tiszteletben tartja a Kft.
tevékenységét, de benne is az a kérdés merült fel, hogy az önkormányzatra milyen
kötelezettségek várnak.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint mindenképpen a törvényi keretek között
kell ezt a kérdést kezelni. Meglátása szerint a Kft. mőködése nincs közvetlen
veszélynek kitéve, várjuk meg a törvény elfogadását.
Tóth Imre képviselı úr egyetértett Dr. Kiss Imre jegyzı úr és Dr. Juhász Endre
alpolgármester úr hozzászólásával, amely szerint ez a helyzet a Kft-t nem
veszélyezteti, hiszen a törvényalkotó nem fog visszamenılegesen törvényt alkotni.
Úgy látja, hogy a mőködtetı részérıl ez a kérés egy elıre menekülés. Az
elıterjesztésrıl látható, hogy több ellátó van, de többségük egyházi vagy egyházi
kötıdéső. Véleménye szerint a finanszírozással van a probléma, amely sajátosnak
mondható. Meglátása szerint a szerzıdés megkötése nem jár veszéllyel az
önkormányzat számára.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban a képviselık részérıl több kérdés, észrevétel,
megjegyzés nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr megadta a szót Petrován Pál
Gyula ügyvezetı részére, illetve megkérdezte, hogy melyek azok a települések, ahol
kérték és megkapták az ellátási szerzıdést.
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Petrován Pál Gyula ügyvezetı végezetül elmondta még, hogy az önkormányzat
rendelkezik ellátási szerzıdéssel a Református Egyházzal és a Baptista
Szeretetszolgálattal, igaz, hogy az kistérségi szintő. A törvény úgy fogalmaz, hogy az
ellátási szerzıdés nem köti az egyházakhoz csak a civil szervezeteknek van szükségük
erre, azonban tudomása szerint szinte minden településen „sorban álltak” az egyházak
is az ellátási szerzıdésért. A kérdésre válaszolva elmondta, hogy Egyeken és
Tiszacsegén az önkormányzat megszavazta a számunkra és az egyházi szolgáltatók
részére is. Hajdúdorogon a hozzájárulást megkapták.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy a maga részérıl az
A/ változatot támogatja. Amennyiben a szociális törvény módosítása elfogadásra
kerül, akkor nemcsak a Kft-vel, hanem a többi házi segítségnyújtásban tevékenykedı
szervezettel is megállapodásra kell jutnunk.
Ezek után szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatának A/ majd, B/
változatáról.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának A/változatát 8 igen
szavazattal és 2 tartózkodással (Oláh Miklós, Tóth Imre) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának B/változatát 2 igen (Tóth
Imre, Dombi György), 1 nem (Dr. Kis Ágnes) szavazattal és 7 tartózkodással nem
fogadta el.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:
564/2011. (XII. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a Petropál
Nonprofit Kft. által mőködtetett „Segítı Szív” Szociális Szolgálat (4087
Hajdúdorog, Kiss János u. 27. szám) képviselıje, Petrován Pál Gyula ügyvezetı
kérelmét és támogatja a házi segítségnyújtó szolgáltató tevékenységét
Hajdúnánáson, de nem támogatja a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 91. §-ában lehetıségként meghatározott ellátási
szerzıdés megkötését a házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás vonatkozásában.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a „Segítı Szív” Szociális Szolgálat
(4087 Hajdúdorog, Kiss János u. 27. szám) képviselıje, Petrován Pál Gyula
ügyvezetı értesítésérıl.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 31.
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Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
(Az ülésrıl Gömöri József igazgató úr, Petrován Pál Gyula ügyvezetı és munkatársai
távoztak.)
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta képviselı-testület tagjait, hogy a tegnapi
napon a Belügyminisztériumtól 44 millió Ft érkezett meg folyószámla hitel-keret
csökkentésére, illetve 24 millió Ft ÖNHIKI támogatás. Ezen összegekkel a 2011. évi
költségvetési helyzetünket tudjuk javítani.
Végezetül megköszönte a képviselı-testület és a hivatal egész évi munkáját,
konstruktív hozzáállását, és boldog új évet kívánt.
Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a testület tagjainak és a
meghívottaknak a megjelenést a végzett munkát és a képviselı-testület rendkívüli
ülését du. 12,05 órakor bezárta.

kmft.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

