JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január
31-én - kedden - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl.
A képviselı-testület rendkívüli ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme
Jelen vannak a rendkívüli képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Ötvös Attila, Dr. Kis
Ágnes, Buczkó József, Dombi György, Oláh Miklós képviselık
A 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, Nagyné Bózsár
Katalin egészségügyi és szociális intézményi és személyzeti ügyintézı, Jenei
Magdolna önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézı, Jóna Imréné
jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
Napirendi ponthoz meghívottként jelen volt még:
2.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Baráthné Megellai Erzsébet a Városi Szakorvosi
Rendelıintézet és Ápolási Intézet intézményvezetıje

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 8 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta. Javasolta, hogy a képviselı-testület a kiküldött meghívó szerinti négy
napirendi pontot fogadja el megtárgyalásra.
Megkérdezte, hogy a kiadott napirendi pontok megtárgyalásával kapcsolatban van-e
kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a napirendi pontokkal és azok megtárgyalásával kapcsolatban kérdés,
észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt
el.
A képviselı-testület a napirendi pontok megtárgyalását 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a Magyar-Román Határon Átnyúló Együttmőködési Program
HURO/1101 2.1.3 Turizmusfejlesztés tárgyú pályázati kiírás keretében belül a
„CO.RE.FORM – Communitas Reformans”, Térségi Megújulást és
Együttmőködést Segítı Közösségi Turisztikai Program”
projektcímmel
elıkészített pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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2.)

Elıterjesztés a Magyar-Román Határon Átnyúló Együttmőködési Program
HURO/1101 2.4.1 Közös egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, veszélyelhárítás
tárgyú pályázati kiírás keretében belül a „Közös törekvések a felgyógyulás
érdekében, betőszó VLM-HN” projektcímmel elıkészített pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés a hajdúnánási 5381/3. hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” valamint az
5397/8 hrsz-ú erdı mővelési ágú terület idıszakos hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés víziközmő üzemeltetési jogviszony lehetıségeinek feltárása
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Különfélék

Szólláth Tibor polgármester úr ezek után a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért
javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Dombi György képviselı urat javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Dombi György képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 7 igen
szavazattal, 1 képviselı (Oláh Miklós) nem vett részt a szavazásban - külön határozat
hozatala nélkül - elfogadta.
(Az ülésre Szabóné Marth Éva képviselı asszony és Török István képviselı úr
megérkezett, így a testület 10 fıvel folytatta tovább a munkáját.)

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Magyar-Román
Határon Átnyúló Együttmőködési Program HURO/1101 2.1.3 Turizmusfejlesztés
tárgyú pályázati kiírás keretében belül a „CO.RE.FORM – Communitas Reformans”,
Térségi Megújulást és Együttmőködést Segítı Közösségi Turisztikai Program”
projektcímmel elıkészített pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy korábban
már pályáztunk, de akkor sajnos nem nyertünk. Ez egy 5 %-os önerıvel pályázható
forrás, amely a mi részünk, a romániai partner része pedig 2 %. Az elsı és a második
napirendi ponttal kapcsolatban általánosságban elmondta, hogy az elsı egy szépen
kidolgozott anyag, nagyon sok munka van benne, az orvosi rendelıvel kapcsolatban
pedig elmondta, hogy nagyon jó lenne, ha megnyernénk, mert a rendelı felújítására
egyenlıre hasonló nagyságrendő forrás nem látható.
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Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr hozzászólásában elmondta, hogy ezt az elıterjesztést
korábban és most is tudja támogatni. Megjegyezte, hogy a mellékletként kiadott
anyagok nagyon szépek, kidolgozottak. Számára problémát jelent azonban, hogy a
korábbi elıterjesztés kapcsán azt gondolta, hogy a hajdúnánási Református Egyház és
a Római Katolikus Egyház is projektpartnere lesz az önkormányzatnak. A mostani
elıterjesztésben pedig az derül ki, hogy „csak” támogató partnerként szerepelnek.
Olvasatában az a különbség, hogy akkor valamilyen önerıt is tudnának viselni.
(Az ülésre Tóth Imre képviselı úr megérkezett, így a testület 11 fıvel folytatta tovább a
munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy mind a Református
Egyház, mind a Római Katolikus Egyház a projekt önerejét önállóan vállalja.
Tájékoztatásul elmondta még, hogy a határon átnyúló pályázatok kezelése elég nehéz.
Külön nehézség, hogy angol nyelven kell leadni. A pályázati szakemberek véleménye
volt az, hogy a támogató partnerségi szint az, amely megfelel a pályázat esetén az
elvárásnak. Még egyszer hangsúlyozta, hogy a két egyház vállalja a saját projektjéhez
kapcsolódó önerıt.
Buczkó József képviselı úr egyetértett Oláh Miklós képviselı úr hozzászólásával.
Elmondta még, hogy ez egy rendkívüli jelentıs projekt. Olyan egyházi intézményeink
is megújulhatnak, amelyek az utóbbi idıben kiestek a figyelem középpontjából. Az
elmúlt hetekben közelrıl szemlélhette az elıkészítés folyamatát, amelyben jelentıs
része volt a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda vezetıjének és minden más
közremőködınek. Megerısítette, hogy az egyházak jelentısen hozzájárulnak ehhez a
projekthez, a két egyház 5-5 millió Ft-ot ajánlott fel.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után megadta a szót Dr. Kiss Imre jegyzı
úrnak, mivel jelezte, hogy szólni kíván.
Dr. Kiss Imre jegyzı úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait. Kérte, hogy az elsı
határozati javaslat 2. pontját azzal a pontosítással fogadja el a testület, hogy az önerıt a
lakások és lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdés d) pontja
alapján biztosítja az önkormányzat. Ez tartalmilag nem módosít, csak kiegészítés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr - megköszönve a kiegészítést - szavazást rendelt el
az elıterjesztés határozati javaslatának 1. pontjáról.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának 1. pontját 11 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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67/2012. (I. 31.) 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. dönt a Magyar-Román Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013
keretében meghirdetett HURO/1101. 2.1.3 Turizmusfejlesztés tárgyú
pályázatra a „CO.RE.FORM – Communitas Reformans”, Térségi Megújulást
és Együttmőködést Segítı Közösségi Turisztikai Program” címő projekt
benyújtásáról.
makes a decision about submitting ,,CO.RE.FORM – Communitas Reformas”
Community Tourism Programme for Regional Revival and Cooperation tender
to the competition with the subject “The HURO/1101.2.1.3. Tourism
Development” within the confines of Hungarian-Romanian Transborder
Cooperation Programme 2007-2013
2. a „CO.RE.FORM – Communitas Reformans”, Térségi Megújulást és
Együttmőködést Segítı Közösségi Turisztikai Program” címő projekt
megvalósításához szükséges önerı összegét, azaz 60 767,00 €-t a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdés d) pontja
alapján az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésébıl képzıdött,
elkülönített számlán kezelt bevételek terhére biztosítja és azt az önkormányzat
2012. évi költségvetésébe betervezi,
ensures the availibility of the total amount, 60 767,00 EUR, for the
,,CO.RE.FORM – Communitas Reformas” Community Tourism Programme
for Regional Revival and Cooperation project, coming into existence by leasing
the departments and rooms out and by selling properties owned by the local
government, on the grounds of Decree LXXVIII. Paragraph 62. § (3), section
d) also calculates it into the 2012 annual city budget.
3. felkéri a polgármestert, hogy a támogató döntés esetén a támogatási szerzıdést
aláírja.
in case of positive/supportive decision, authorizes the mayor to sign the
contract.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre benyújtásáról gondoskodjon.
request the mayor to submit the tender till deadline
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Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 1. 2012. január 31. - nyilatkozat megtételére, pályázat benyújtására
2. 2012. február 15. - költségvetésben történı tervezésre
3. értelemszerően
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt az elıterjesztés
határozati javaslatának 2. pontjáról.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának 2. pontját 11 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

68/2012. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a HURO/1101. 2.1.3
Turizmusfejlesztés tárgyú, „CO.RE.FORM – Communitas Reformans”, Térségi
Megújulást és Együttmőködést Segítı Közösségi Turisztikai Program” címő
projekt megvalósításához a Hajdúnánási Református Egyházközséggel és a
Hajdúnánási Római Katolikus Egyházközséggel, mint támogató partnerekkel
partnerségi megállapodást kíván kötni a beruházások megvalósítására és a kiadások
fedezetére vonatkozóan.
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás-tervezetet terjessze jóváhagyásra a
képviselı-testület elé.

Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: támogatási szerzıdés aláírásáig
Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Magyar-Román
Határon Átnyúló Együttmőködési Program HURO/1101 2.4.1 Közös egészségügyi
infrastruktúra fejlesztése, veszélyelhárítás tárgyú pályázati kiírás keretében belül a
„Közös törekvések a felgyógyulás érdekében, betőszó VLM-HN” projektcímmel
elıkészített pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a jelenlevıket, az elıterjesztéshez a mai
napon módosított határozati javaslat került kiadásra, illetve szerepel benne egy
762 eFt-os elıkészítési keretösszeg is.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.

57

Oláh Miklós képviselı úr jelezte, hogy az elıterjesztés táblázatában az önerıként
72.629 €, a továbbiakban, és a határozati javaslatban pedig 75.353 € szerepel.
Kissné Barta Piroska irodavezetı asszony válaszában elmondta, hogy tegnap
délután még nagyon sokat dolgoztak azon, hogy matematikailag az összegek
összecsengjenek és javításra is sor került. Utolsó számadatként a 75.353 € szerepel. A
72.629 € sajnos elírás, amelyért elnézést kért.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a mai napon kiadott módosított
határozati javaslatról.
A képviselı-testület a módosított határozati javaslatot 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

69/2012. (I. 31.) 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. dönt a Magyar-Román Határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013
keretében meghirdetett HURO/1101. 2.4.1 Közös egészségügyi infrastruktúra
fejlesztése, veszélyelhárítás tárgyú pályázati kiírás keretében belül a „VLM-HN –
Közös erıvel a gyógyulás útján” címő projekt benyújtásáról,
makes a decision about submitting the „VLM-HN - Common efforts to reach
health recovery” tender to the competition with the subject ,,HURO/1101. 2.4.1.
Development of infrastructure for common health and risk prevention” within the
confines of Hungarian – Romanian Transborder Cooperation Programme 20072013.
2. a Közös egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, veszélyelhárítás tárgyú pályázati
kiírás keretében belül a „VLM-HN – Közös erıvel a gyógyulás útján” címő
projekt megvalósításához szükséges önerı összegét, azaz 75 353,00 €-t az önerıt a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdés d) pontja
alapján, önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésébıl képzıdött, elkülönített
számlán kezelt bevételek terhére biztosítja és azt az önkormányzat 2012. évi
költségvetésébe betervezi,
ensures the availibiliy of the total amount, 75 353,00 EUR, within the confines of
tender application called „Development of infrastructure for common health and
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risk prevention”, for the „VLM-HN - Common efforts to reach health recovery”
tender, coming into existence by leasing the departments and rooms out and by
selling properties owned by the local government, on the grounds of Decree
LXXVIII. Paragraph 62. § (3), section d) also calculates it into the 2012 annual city
budget.
3. A pályázat elkészítéséhez szükséges költségeket 762.000,- 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
762.000,- Ft in the annual budget of the year 2012.
4. felkéri a polgármestert, hogy a támogató döntés esetén a támogatási szerzıdést
aláírja.
in case of positive/supportive decision, authorizes the mayor to sign the contract.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre benyújtásáról gondoskodjon.
Request the mayor to submit the tender till deadline
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 1.
2012. január 31. - nyilatkozat megtételére, pályázat benyújtására
2.-3. 2012. február 15. - költségvetésben történı tervezésre
4.
értelemszerően

Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı
(Az ülésrıl Baráthné Megellai Erzsébet intézményvezetı asszony távozott.)

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a hajdúnánási
5381/3. hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” valamint az 5397/8 hrsz-ú erdı mővelési ágú
terület idıszakos hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy ez a téma
már volt a testület elıtt. Ez egy évrıl-évre visszatérı probléma és most azért került
vissza, hogy a bérbe adás megnyugtatóan rendezıdjön.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
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Dr. Kis Ágnes képviselı asszony a feltételrendszerrel kapcsolatban tette fel kérdését,
hogy mi történik akkor, ha a bérleti díj a rendezvényt követı 3 napon belül nem kerül
megfizetésre.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, ha nem történik fizetés, akkor
is fog történni valami, amivel majd akkor foglalkoznunk. Egyébként a szervezık a
bevételbıl fizetik a bérleti díjat, nyilvánvaló, hogy arra is fel vannak készülve, ha nem
lesz bevételük, pl. nem lesz jó az idıjárás.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatáról.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal,
l tartózkodással (Dr. Kis Ágnes) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

70/2012. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
10. § (1) és (3) bekezdései értelmében úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı,
hajdúnánási 5381/3 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” 1900 m2 nagyságú részét, 5397/8
hrsz-ú erdı mővelési ágú terület 1100 m2 nagyságú részét - mutatványos berendezés
üzemeltetése céljából bérbe adja az alábbi feltételekkel:
-

a felek a bérleti szerzıdést 2012.–2014. évekre, kizárólagosan a húsvéti idıszakra,
alkalmanként 4 napos igénybevételre vonatkozóan, határozott idıtartamra kötik,
a kiinduló licitár bérleti díja 50,-Ft+ ÁFA/nap/ m2,
a bérleti díjat egy összegben, évente a rendezvényt követı 3 napon belül kell
megfizetni,
a pályázó a végezni kívánt tevékenységet csak a hatályos jogszabályoknak való
megfelelés után végezheti,
a bérleti jog elnyerése nem jelenti automatikusan az 5383 hrsz-ú 3670 m2 nagyságú,
„kivett közpark” megnevezéső terület közterület használati jogának elnyerését is,
a pályázók a területet a megtekintett állapotban elfogadják, használat után eredeti
állapotában adják vissza,
a pályázaton az nyeri el a bérleti jogot, aki magasabb bérleti díjat ajánl,
a bérleti jog harmadik személy részére történı átadása esetén a bérlı teljes
felelısséggel tartozik,
az energia ellátásról saját költségén a pályázó gondoskodik,
a versenytárgyaláson csak személyesen lehet részt venni.

A pályázati felhívás rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, valamint a város honlapján
kerüljön megjelentetésre. A pályázat legutolsó megjelenési idıpontjától a pályázat
benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételérıl, a versenytárgyalás lefolytatásáról
gondoskodjon, valamint felhatalmazza a bérleti szerzıdés megkötésére.
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Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2012. február 16. - a pályázat megjelentetése
2012. március 10. - a szerzıdés megkötése

Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés víziközmő
üzemeltetési jogviszony lehetıségeinek feltárása
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr szóbeli kiegészítıjében elmondta, hogy három út van
elıttünk. Egyik az, hogy csatlakozunk a Tiszántúli Regionális Vízmőhöz, vagy a
Hajdú-Bihar Megyei Vízmőhöz, illetve a nagyobb megyei települések összeállnak egy
önkormányzati társulásba és így fognak vizet szolgáltatni. Önálló üzemmérnökségként
mőködnének a települések. A mostani üzemeléshez képest ez egy újszerő üzemelést
jelent. A törvényhozói akarat véleménye szerint az, hogy legyen egyfajta koncentráció,
ne legyen elaprózva a rendszer, hanem egységben mőködjenek, és átlátható legyen a
mőködési forma, illetve nagyobb üzemeltetés mellett a költségek kevesebbek. A
szándéknyilatkozat annyit jelent, hogy az önkormányzatok keresik a lehetıségeiket.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Török István képviselı úr javasolta, hogy Hajdúnánás város legyen a központ, ebben
járjon el polgármester úr. Indoklásként elmondta, hogy egyrészt néhány munkahely is
lenne, valamint a kialakult rendszer jó.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az Észak-hajdúságban két olyan
település van Hajdúböszörmény és Hajdúszoboszló, ahol 40 ezer lakos egyenérték van
bekötés szintjén. Sajnálattal állapította meg, hogy kérésére Hajdúnánás
vonatkozásában errıl nincs adata, sıt míg más települések vízügyi szakemberei ezen
dolgoztak, sajnos nálunk nem ez volt a jellemzı. Véleménye szerint Hajdúnánáson
20 ezer lakos lehet az egyenérték szám.
Oláh Miklós képviselı úr egyetértett polgármester úrral abban, hogy lépnünk kell és
gyorsan, de az érdekeinket is meg kell tartani. A víziközmőveknek együtt kell
mőködniük, mert másképp nem lehet kialakítani. Meglátása szerint Hajdúböszörmény
és Hajdúszoboszló nem tud megegyezni ebben a kérdésben, mert mindenki vezetı
szeretne lenni. Véleménye szerint nekünk az lenne a legjobb, ha oda mennénk vissza,
ahonnan eljöttünk. A Hajdú-Bihar Megyei Vízmőbe jelenleg is van üzletrészünk, ott
meghatározható súlyunk lehet. A Tiszai Regionális Vízmőhöz való csatlakozást nem
javasolta.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy mind a három féllel fog tárgyalni a
tisztánlátás és a bölcs döntés érdekében.
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Tóth Imre képviselı úr hozzászólásában elmondta, hogy számára egyik megoldás
sem szimpatikus. A törvény azonban határozottan kimondja, hogy valamilyen irányt
választanunk kell. Véleménye szerint olyan veszély fenyegethet, hogy elıbb-utóbb
befektetık kezébe kerül ez az ágazat és akkor már nem lesz rá ráhatásunk.
Oláh Miklós képviselı úr szerint teljes mértékben tulajdonosa marad az
önkormányzat ennek a vagyonnak annak elınyeivel és terheivel. Ez a két út az, amikor
társulást alapítunk, vagy ha megyei céghez csatlakozunk. A harmadik útnál pedig a
kötelezı szolgáltatást az állam látja el, de akkor a törvény szerint a vagyont is átveszi
az állam. Az a jó út, ha a közös üzemeltetést választjuk vagy a meglévı megyei céghez
csatlakozunk, akkor megmarad a vagyonunk.
Szólláth Tibor polgármester úr felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzati
törvényben kötelezı önkormányzati feladatként szerepel az egészséges ivóvíz
szolgáltatása. Meglátása szerint rendszerszinten kell mőködni, nem jó az elaprózódás,
mert ez veszélyt hordoz magában.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatáról.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen, 1 nem szavazattal
(Tóth Imre) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

71/2012. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy a
víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtása miatt, a
Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat polgármestere (4220 Hajdúböszörmény,
Bocskai tér 1. szám) által megküldött, a határozat mellékletét képezı
szándéknyilatkozatot megismerte és azt jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl Hajdúböszörmény Városi
Önkormányzat
polgármesterét
értesítse,
valamint
felhatalmazza
a
szándéknyilatkozat aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. február 10.
Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a jelenlevıket, hogy 2012. február 6-án
du. 18,00 órától kerül sor a közmeghallgatásra. Nagy valószínőséggel egy rendkívüli
képviselı-testületi ülésen kerül sor a város költségvetésének elfogadására, illetve
2012. február 23-án lenne a soros testületi ülés. Elmondta még, hogy a mai napon
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rendkívüli védelmi bizottsági ülés lesz Debrecenben, holnap pedig a városban. Az ok
az, hogy hétvégére nagyon hideget és komoly havazást, hófúvást prognosztizálnak.
Tájékozódik az iránt is, hogy a város külterületén, illetve a városban vannak-e olyan
emberek, akik segítségre szorulnak, és hogyan tudunk az erınkhöz mérten segítséget
nyújtani számukra.
Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a testület tagjainak és a
meghívottaknak a megjelenést a végzett munkát és a képviselı-testület rendkívüli
ülését de. 8,45 órakor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı

