JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február
11-én - szombaton - de. 9,00 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, Buczkó
József, Dombi György, Tóth Imre, Oláh Miklós képviselık
A képviselı-testület rendkívüli ülésérıl távol maradtak: Dr. Kis Ágnes és Török
István 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, Pálócziné Tóth Mária
a költségvetési csoport vezetıje, Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi
ügyintézı, Jóna Imréné jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
Napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
1.) napirendi pont Gömöri József a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
tárgyalásánál:
Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium igazgatója,
Kovácsné Bata Éva a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıje,
Berkes Anikó a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény
igazgatója
Remenyikné Kovács Róza a NYÍR-AUDIT Könyvvizsgáló és
Tanácsadó Kft. ügyvezetıje
Pál-Kovács Dezsı a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Hajdúnánási Szervezetének elnökségi tagja
1.) és 3.) napirendi Tóth Imre a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium,
pontok tárgyalásánál: Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
A képviselı-testületi ülésen jelen volt még a Helyi Televízió három munkatársa.
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 8 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta. Megköszönte a Helyi Televízió munkatársainak közremőködését
abban, hogy a mai napon - különösen az l.) napirendi pontra tekintettel - a rendkívüli
képviselı-testületi ülést élıben közvetítik, illetve rögzítik. Javasolta egyrészt, hogy a
képviselı-testület a kiküldött meghívó szerinti három napirendi pontot fogadja el
megtárgyalásra, illetve javaslatot kért jegyzıkönyv-hitelesítı személyére.
Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselı urat javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
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Tóth Imre képviselı úr jelezte, hogy a jelölést elfogadja.
Mivel a napirendi pontokkal és azok megtárgyalásával kapcsolatban kérdés,
észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el
a jegyzıkönyv-hitelesítı, illetve a napirendi pontok elfogadásáról.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 6 igen
szavazattal, 2 képviselı (Oláh Miklós, Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselı-testület a napirendi pontok megtárgyalását 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Fürdı utca 16. szám alatti ingatlanon Városi
Sporttelep öltözı épülete felújítási, korszerősítési és akadálymentesítési
munkáinak építési kivitelezése kapcsán lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró
döntés meghozatalára
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

3.)

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

4.)

Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az önkormányzat 2012.
évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális, valamint a Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatának 1.) és 2.) pontjait elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után megadta a szót a megjelent könyvvizsgáló
asszonynak, majd a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúnánási
Szervezete írásban meghatalmazott képviselıjének. Jelezte, hogy a megadott
határidıig a Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara Hajdúnánási Mezıgazdasági
Bizottsága nem élt véleménnyel a megküldött elıterjesztéshez.
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Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló asszony köszöntötte a képviselı-testület
tagjait. Elmondta, hogy a könyvvizsgálói jelentés írásban foglalva kiadásra került a
képviselık részére. Ez tekinthetı egy elızetes véleménynek. Elmondta még, hogy a
jelenleg ismert jogi szabályozás szerint a költségvetés áttekintésre került. A
költségvetés szerkezetében még lehetnek változások, tartalmában azonban egy
megalapozott szakfeladatos tervezéssel alátámasztott költségvetést sikerült benyújtani,
amely teljesen megfelelı.
(Az ülésre Szabóné Marth Éva képviselı asszony megérkezett, így a testület 9 fıvel
folytatta tovább a munkáját.)
Pál-Kovács Dezsı úr a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Hajdúnánási Szervezete nevében köszöntötte a képviselı-testület tagjait. Elmondta,
hogy elnök úr elfoglaltsága miatt ıt bízták meg, hogy a kamara véleményét ismertesse
a testület elıtt. Hozzászólásában a szemétszállítással kapcsolatban mondta el azon
kamarai javaslatot, hogy az a jövıben teljesítés orientált legyen. A következı felvetése
az idegenforgalmi adóval kapcsolatban volt. A kamara véleménye is az, hogy
szigorúbbá kell tenni az ellenırzést, annak viszont örültek, hogy emelés a jelenlegi
300.- Ft-ról nem történt. A továbbiakban üdvözölte a különbözı kártyák Széchenyi
kártya, Erzsébet kártya, stb. bevezetését, annak elfogadásával élni fognak a vendéglátó
és szálláshelyek. Ezzel is növekedni fog a forgalom a város viszonylatában.
Megjegyezte, hogy a város egyes utcaneveinek változása komoly terhet rótt a
vállalkozókra, mert minden iratot e miatt módosítani kell. Egyetért a kamara a város
járásközponttá történı válásával, ehhez kívánt polgármester úrnak kitartó és
eredményes munkát. Pozitívumnak értékelte azt, hogy polgármester úrnak sikerült a
városnak 160 millió Ft-os, valamint 120 millió Ft-os bevételt szerezni. Végezetül
javasolta, hogy a fürdı területén levı szállások kerüljenek felújításra, mert erre nagy
igény van. A vállalkozók nevében sok sikert kívánt a város további vezetéséhez,
egyben biztosította a testületet arról, hogy a vállalkozókra a jövıben is számíthatnak.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a hozzászólásokat. Elmondta, hogy a
város költségvetésének tervezése gyakorlatilag a város nyilvánossága elıtt zajlott.
Meglátása szerint a 2012. évi költségvetés egy forduló, az évek alatt folyamatosan
növı költségvetési hiány most megfordul, de reméli, hogy ez nem egyszeri alkalom
lesz. Ez azt jelenti, hogy egyensúlyi helyzetbe hoztuk a város költségvetését, nem
emelkedik a költségvetési hiány. Bízik abban, hogy ebben az évben is lesznek extra
bevételeink, így a folyószámla-hitelünk érdemben csökkenhet 2012. évben. A
költségvetés tervezése kapcsán javasolta, hogy az értékeinket ırizzük meg, jól nézzük
meg, hogy mire költünk. Legfontosabb prioritás a kötelezı feladatok mőködtetése,
illetve a takarékos módban való gazdálkodás. Ennek kapcsán emelte ki a folyamatos,
tervszerő megelızı karbantartást az intézmények vonatkozásában. A költségvetés
feszített és arra kérte az intézményvezetıket, hogy ennek szellemében tegye mindenki
a dolgát. Az önkormányzat nem ellensége az intézményeinek, hanem gazdájaként
viselkedik minden lehetıségével és felelısségével.
Alapvetés a város életében, hogy mindenki munkából jusson fizetéshez. A Startmunka
program keretében belül már elég jelentıs forrásokat sikerült elérnünk. A jelenlegi
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8 órás foglalkoztatási rendszer lesz, több lehetıséggel. A foglalkoztatással
kapcsolatban kiemelte még a múlt évben letelepedett céget, amely ma már több mint
400 fıt foglalkoztat. Bízik abban, hogy ennek is lesz folytatása, illetve a városban
meglévı cégek is megırzik a foglalkoztatottakat. Az európai uniós forrásokért folyó
versenyben az önkormányzatnak eredményesen kellene szerepelnie. Megjegyezte,
hogy e tekintetben jogos kritikát kapott a közmeghallgatáson, de erre ı azt mondja,
hogy úgy vették át a város vezetését, hogy elıkészített projektek nem voltak. A
pályáztatás pedig elég idıigényes, határidıkhöz kötött munka. Emlékezhetnek a
képviselık arra, hogy a nagy intézmény felújítási pályázatokban sikeresen nem
tudtunk részt venni. A mostani idıszak nehéz, de nem reménytelen. Látva azt, hogy
milyen állapotban vannak az intézményeinek mindent el kell követni annak érdekében,
hogy pályázataink sikeresek legyenek. Elmondta még, hogy ha ezek a felújítások
korábban megvalósultak volna, akkor nem kellett volna egy hetes fagyszünetet
elrendelni, mert nem tudtuk az épületeket 16 oC felé főteni. Az intézmények közül a
volt Bocskai Iskolát emelte ki, amelynek felújítása elsıbbséget élvez. Az óvodai
pályázat elıkészítése teljes erıvel folyik, mostani tudása szerint áprilisi beadással,
illetve ez évben lehetıség nyílik az általános iskolai rész pályáztatására is. Fontos
prioritás az üzemelı épületek energia megtakarításának elısegítése. Ez azt jelenti,
hogy az intézményi mőködtetést tegyük racionálisabbá. Ez irányban is vannak
elképzelések, a képviselı-testület elıterjesztés formájában fog az elképzelésekkel
találkozni a jövıben.
A továbbiakban az idegenforgalom, a turizmus fejlesztésérıl ejtett néhány szót. Jó hír,
hogy elkészült a gyógyászati rész, az viszont nem jó hír, hogy nincs szállás, nincs
plusz vendégkör a fürdıben. Ez az önkormányzat terheit fogja növelni. A gazdasági
társaságok átalakítása viszont olyan ütemben halad, hogy az a tavasz folyamán már
érdemi eredményt hozhat a közszolgáltatás tekintetében. Tudomása szerint üzleti alapú
szállásfejlesztésre lesz pályázat kiírva, de Hajdúnánáson a vendéglétszámok száma
nem éri el azt a létszámot a statisztika alapján, amely alapján pályázhatnánk. Kb. 170
ezer vendég van a fürdıben egy évben, de ık napi és nem hosszú távú vendégek pedig
egy-egy gyógykezelés több napos is lehet. Felhívta - köszönettel véve a kamara
véleményét is - a szállással és vendéglátással foglalkozók figyelmét a pontos
vendégéjszakai bevallásra, hiszen 1.- Ft bevallása esetén a város + 1,50 Ft-ot kap a
központi költségvetésbıl. Ettıl jobb üzlet nincs. A város ezt a pénzt átláthatóan vissza
fogja forgatni az idegenforgalomba, erre igéretett tett a vállalkozóknak. Összefogva
ezzel elindulhatna a város idegenforgalmának látványos fejlıdése. Elıre vetítette,
hogy 2012. évben - senkit meg nem sértve - átfogó, erıs és szigorú ellenırzés lesz a
szállásoknál, szállásadóknál. Ebben kéri az együttmőködést, hiszen ez az ı érdeküket
is szolgálja. Elmondta még, hogy a Fürdı utcai „balkáni állapot” is felszámolásra
kerül. Ehhez kéri a vállalkozók megértését és támogatását is.
Végezetül összegzésként elmondta, hogy a város költségvetésének fıösszegét
3 milliárd 293 millió 562 ezer Ft fıösszeggel és 318 millió 838 ezer Ft mőködési
hitellel javasolja elfogadni. Hozzátette még, hogy a Startmunka 100 %-ban
finanszírozott, de mégis kérünk hozzá 20 millió Ft tartalékot. Ezt az indokolja, hogy a
munkaszervezetet nem finanszírozza senki, és nagyjából 300 fıt kell foglalkoztatni,
irányítani.
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A maga részérıl a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által tett módosító javaslatot nem
javasolja elfogadásra. Az elgondolást egyébként jónak tartja, de errıl kellı
kidolgozottság hiányában most nem lehet dönteni.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr megjegyezte, hogy a felvezetésben a pályázatok
elıkészítettségével kapcsolatosan elhangzottak nem kellıen pontosak. Ezért elmondta,
hogy az elızı idıszakban maradtak olyan dokumentumok, amelyekkel el lehetett
indulni. Pl. az Aranyszalma Városrehabilitációs Program nagyon sok tervet készített,
mert kötelezı is volt. Ezek a hivatalban megtalálhatóak. Készült még terv óvoda
felújításra, az Orvosi Rendelı és a Barcsa Iskola étkezı felújítására. Azt elismeri, hogy
ha ezek valamilyen oknál fogva nem megfelelıek újat kell készíteni, de akkor nem azt
kell mondani, hogy nem voltak ilyenek.
A továbbiakban néhány módosító javaslatot tett a költségvetéssel kapcsolatban. A
kiadás munkalapok közül a 49. lapon szerepel a Teleház mőködtetésére 5.490 ezer Ft,
a polgármesteri keret pedig 700 eFt. A munkalapon belül egy átcsoportosítást javasolt
a polgármesteri keret javára 2.190 eFt-ra. Indoklásként elmondta, hogy a civil
szervezetnek lesz lehetısége az átcsoportosított összeget pályázatokból kipótolni. A
24. munkalapon szerepel a pályázatfigyelés, készítés 2.300 eFt. Javasolta ennek
törlését, mivel kétszer szerepel a költségvetésben.
A bevételi oldalt illetıen az 1. munkalapon szereplı hulladékszállítás lakosságra való
terhelésével 21.601 eFt-tal kapcsolatban javasolta, hogy az átterhelésre a kiadási
oldalon is hasonló nagyságú összeget helyezzünk tartalékba.
A 22. munkalapon szereplı 40 millió Ft önkormányzati ingatlanok értékesítésének
betervezésével egyetértett és javasolta, ha lesz ilyen, akkor az összeget helyezzük
tartalékba, és ne mőködési célra kerüljön felhasználásra.
Javasolta továbbá, hogy a mérlegnél a bevételek és kiadások fıösszege 3 milliárd 355
millió 163 ezer Ft-ra változzon meg. Így a mőködési célú hitelünk 380 millió 439 ezer
Ft lenne.
Tóth Imre képviselı úr megállapította, hogy a közmeghallgatáshoz képest a hiánycél
közel 20 millió Ft-tal emelkedett. Bevezetıjében az elızı fordulóban a 16.
munkalapon szereplı második alpolgármesteri illetmény betervezésérıl érdeklıdött.
Meglátása szerint támogatandó és értékelendı az, hogy ilyen szoros költségvetés
mellett fogadjuk el a hiánycélt. Látni kell, hogy a tavalyi javulás annak a két
pályázatnak is köszönhetı, amelyet az ÖNHIKI kapcsán kapott az önkormányzat.
Amennyiben ilyen forrás nem lesz, tartható-e a hiánycél. A továbbiakban a 43.
munkalap szerint az átmeneti segély 4 millió Ft-ra történı csökkentésérıl tette fel
kérdését. Meglátása szerint a segély összege minden évben csökkent. Az Egészségügyi
és Szociális Bizottság tagjaként úgy látja, hogy a gazdasági helyzet miatt, amely a
lakóhelyünket is érinti, úgy lenne logikus, hogy ahogyan nehezedik a lakosság
helyzete, úgy bıvüljön a szociális ellátás. Megjegyezte, hogy az átmeneti segélyek
iránti kérelem egyre több. Ha ezt is elvesszük - bár a kívánt célt nem éri el és az összeg
is jelképes - a bizottság kezében nem marad semmi eszköz és az embereknek sem lesz
semmi minimális lehetıségük.
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Kovács Zsolt képviselı úr megjegyezte, hogy ıt is nyugtalanítja az összeg
csökkentése, de bízik abban, hogy azok a munkaprogramok, amelyek megvalósulnak
Hajdúnánáson növelik azt a lehetıséget, hogy nem segélybıl, hanem munkából
tudjanak megélni az emberek.
Szólláth Tibor polgármester úr elsısorban eloszlatta azt a képzetet, hogy a szociális
tevékenységre fordított összegek csökkentek volna. Az bizonyos, hogy az
Egészségügyi és Szociális Bizottság által kiosztott források csökkennek, de nem a
bizottság által kiosztott források jelentik a város szociálpolitikában elfoglalt helyzetét.
Az igaz, hogy az a néhány ezer Ft-os összeg, amit a bizottság odaítél „tüneti kezelés”,
és érdemi javulást nem eredményez. A maga részérıl nem ellenzi azt, hogy több pénz
kerüljön ide, de ne segély formájában. Sajnos sokan azt gondolják, hogy az az összeg,
amit segély formájában kapnak elég egy beállított színvonalon való életvitelhez. Tudja
azt is, hogy a Startmunka program nem normális, hanem szükséges módja a
foglalkoztatásnak. Ez nem végcél, de a bıvülése elıbb-utóbb utol fogja érni a
tényleges foglalkoztatást. 2012. évben is indulni fog a szociális földmunka program.
Tavaly közel 50 család élt ezzel a lehetıséggel, az idén már 75 család jelentkezett be.
A tevékenységi kör is bıvülni fog, elınevelt csirke és kacsa is kihelyezésre fog kerülni
a vetımag mellé. A Startmunka program keretében lehetıség lesz képzésben is részt
venni.
Tóth Imre képviselı úr felé elmondta, hogy a városban jelenleg egy alpolgármester
van. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatunk szerint két alpolgármester személyére
van lehetıség, de mivel csak egy fı van, a másik fı számára nincs díj betervezve.
A 20 millió Ft-os emelkedésrıl már beszélt a bevezetıjében a Startmunka program
kapcsán.
A költségvetést tarthatónak tartja, hiszen ha nem lenne az, nem hozta volna a testület
elé.
Minden más bevétel extra bevétel, így az ÖNHIKI is. Bizonytalanság van a
költségvetésben, hiszen a tavalyi évben is be volt tervezve a 40 millió Ft-os ingatlan
eladás, és az idén is betervezésre került.
Oláh Miklós képviselı úr felé elmondta, hogy a szemétszállítási díjjal kapcsolatban
emelésrıl nincs szó, így a tartalékképzéssel nem ért egyet. A pályázatokkal
kapcsolatban elmondottak igazak. Az is igaz, - és ezért elnézést kért - hogy valóban
volt egy nem nyertes pályázatunk a rendelıintézettel kapcsolatban. Ez most
átdolgozásra és beadásra került, és valóban segítség volt a régi pályázat anyaga. A
továbbiakban ismét az idegenforgalom helyzetének javításáról, fejlesztésérıl, majd az
ivóvízminıség-javító programról és a szemétszállításról és annak díjáról beszélt.
Ezek után - a napirend fontosságára tekintettel - újra kinyitotta a hozzászólások
lehetıségét.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, hogy hozzászólásában nem azt akarta mondani,
hogy a költségvetésen belül a szociális terület olyan kevés erıvel bír, mint amit a
bizottság képvisel. Az adatokat pontosítva elmondta, hogy a 7 millió Ft-ból 5, majd
4 millió Ft lett. Polgármester úr jól fogalmazta meg, hogy a legjobb szociálpolitika a jó
gazdaságpolitika. Nem a hajdúnánási képviselık fogják eldönteni, hogy milyen
irányba haladjunk, milyen gazdaságpolitikát folytassunk, hanem az országos politika.
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Oláh Miklós képviselı úr egyetértett polgármester úrral az ivóvízminıség-javító
programmal kapcsolatban elmondottakkal. Sajnálattal állapította meg, hogy
polgármester úr nem ért egyet a javaslataival, amelyeket csak és kizárólag az óvatos
tervezés miatt tett meg.
Szólláth Tibor polgármester úr zárszóként elmondta, hogy az lehetetlen, hogy a
költségvetésben az év folyamán ne legyen mozgás. A költségvetés iránya pozitív,
elindultunk egy olyan irányba, hogy van egy egyensúlyi költségvetésünk. Bízik abban,
hogy lesznek extra bevételeink, amelyek javítják a hiányt.
Javasolta, hogy a képviselı-testület fogadja el az elıterjesztett költségvetést. A
felvetett módosító javaslatokat nem tudja befogadni.
Megkérdezte, hogy Oláh Miklós képviselı úr kéri-e a módosító javaslatairól a
szavazást.
Oláh Miklós képviselı úr jelezte, hogy nem kéri a szavazást.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatának 1.) pontjáról.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának 1.) pontját 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság által tett módosító javaslatról.
A képviselı-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által tett módosító javaslatot
7 nem szavazattal és 2 tartózkodással (Oláh Miklós, Buczkó József) nem fogadta el.
Szólláth Tibor polgármester úr végezetül szavazást rendelt el az elıterjesztés
határozati javaslatának 2.) pontjáról.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának 2.) pontját 8 igen és 1 nem
(Oláh Miklós) szavazattal elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta
és rendeletet alkotta meg:

72/2012. (II. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az
adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követı három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
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Az önkormányzat saját bevételei (eFt)

Helyi adók
Vagyonhasznosítás
Vagyonértékesítés
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Összesen:

2012.
564 000
52 521
40 000
18 000
674 521

2013.
2014.
570 000 580 000
53 000 55 000
40 000 40 000
31 000 29 000
694 000 704 000

2015.
600 000
58 000
40 000
27 000
725 000

Adósságot keletkeztetı ügyletekbıl eredı fizetési kötelezettségek (eFt)

Hitelek tıketörlesztése
Összesen:

Felelıs:
Határidı:

2012.
7 130
7 130

2013.
24 664
24 664

2014.
26 815
26 815

2015.
29 091
29 091

-

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat – és
hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
1. §
(1)

A képviselı-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polg.
Hiv.) és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének
a) kiadását
3.293.562 eFt
b) bevételét
3.293.562 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 318.838 eFt mőködési hitelfelvétel mellett az 1.
melléklet szerint.

(2)

A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:
3.027.267 eFt, ebbıl
2.879.625 eFt
aa) mőködési:
ab) felhalmozási:
147.642 eFt
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b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) mőködési:
bb) felhalmozási:
c) Költségvetési hiány:
ca) mőködési:
cb) felhalmozási:
(3)

3.286.432 eFt, ebbıl
2.947.629 eFt
338.803 eFt
259.165 eFt, ebbıl
68.004 eFt
191.161 eFt

A költségvetési hiány külsı és belsı finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek
pénzmaradványának igénybevétele:
aa) intézmények 2011. évi pénzmaradványa mőködési célra: 27.890 eFt
ab) Polg. Hiv. elızı években képzett tartalékok maradványa:159.567 eFt, ebbıl mőködési cél
ac) Polg. Hiv. 2011. évi pénzmaradványa:
-240.000 eFt
b) A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
mőveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. mőveletek bevétele összesen:
318.838 eFt, ebbıl
a felhalmozási hitelek bevételei 0 eFt, a mőködési (likvid) hitelek
bevételei: 318.838 eFt
bb) Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadása összesen: 7.130 eFt, ebbıl
a felhalmozási hitelek kiadásai 7.130 eFt, a mőködési hitelek
kiadásai 0 eFt
c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:

(4)

266.295 eFt
7.130 eFt
259.165 eFt

A kiadások fıösszegén belül
a) a személyi juttatások elıirányzatát
1.388.872 eFt
b) a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
345.687 eFt
c) a dologi kiadások elıirányzatát
606.249 eFt
d) a támogatásértékő mőködési kiadások elıirányzatát
11.897 eFt
e) a mőködési célú pénzeszköz átadásosok elıirányzatát
307.941 eFt
82.097 eFt
f) a felhalmozási célú pénzeszköz átadások elıirányzatát
g) a társadalom-, és szociálpolitikai támogatások elıirányzatát
86.039 eFt
h) az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzatát
3.244 eFt
i) a felújítási kiadások elıirányzatát
72.195 eFt
j) a beruházási kiadások elıirányzatát
184.511 eFt
k) felhalmozási célú hitel törlesztése
7.130 eFt
l) a tartalékok fı összegét
197.700 eFt
összeggel állapítja meg.

(5) A tartalékok összegét
a) általános tartalék

20.000 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
ba) céltartalék intézményi felhasználásra
41.245 eFt
bb) egészségügyi céltartalék
5.000 eFt
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bc) Start Munka céltartaléka
bd) céltartalék elkülönített lakásalapra
be) intézménytámogatási céltartalék
bf) intézmények pénzmaradványának céltartaléka
összeggel állapítja meg.
(6)

20.000 eFt
73.565 eFt
10.000 eFt
27.890 eFt

A képviselı-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1)
bekezdése szerinti, 2012. évi saját bevételeinek elıirányzatát 674.521 eFt összegben
állapítja meg, az alábbiak szerint:
a) helyi adókból származó bevétel
564.000 eFt
b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel 52.521 eFt
40.000 eFt
c) az önkormányzati vagyon értékesítésébıl származó bevétel
d) bírság-, pótlék- és díjbevétel
18.000 eFt
2. §

Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi fıösszeg forrás szerinti részletezését az 1. és
2., a bevételek önkormányzat, Polg. Hiv. és intézményenkénti megoszlását a 3., 5. és 7.
melléklet tartalmazza.
3. §
Az intézmények kiadási elıirányzatait, kiemelt elıirányzatonkénti részletezéssel, az
intézményi támogatásokat a 2. melléklet, kiemelten a pedagógus létszámot és az egyes
elszámolási kötelezettséggel biztosított támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza.
4. §
A képviselı-testület az önkormányzat és a Polg. Hiv. költségvetésének kiadási elıirányzatait,
kiemelt elıirányzatonkénti részletezésben a 6. és 8. mellékletben állapítja meg.
5. §
(1)

Az önkormányzat 2012. évi létszám-elıirányzatát a 9. melléklet állapítja meg.

(2)

Az önkormányzat és a Polg. Hiv. fejlesztési célú kiadásainak elıirányzatát
szakfeladatonként a 6. és 8. melléklet, önállóan mőködı és gazdálkodó, önállóan
mőködı intézményenként a 2., a fejlesztések egyedi leírását a 10. és a 11. melléklet
tartalmazza.

(3)

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdése szerint
elkülönítetten kezelt lakásalap 2012. évi felhasználását a 12. melléklet határozza meg.

(4)

A többéves kihatással járó döntéseket a 13., az európai uniós támogatással megvalósuló
programokat a 14. melléklet tartalmazza.

(5)

Az önkormányzat elıirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet határozza meg.
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(6)

A közvetett támogatásokat a 16. melléklet, a kezességvállalások állományát a 17.
melléklet, valamint az adósságállományt a 18. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
6. §

(1)

Az önkormányzati szintő költségvetés végrehajtásáért a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyzı felelıs.

(2)

Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét,
könyvvitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás
figyelembevételével elkészíteni és a szükséges módosításokat végrehajtani. A
szabályozásbeli hiányosságokért a felelısség az intézményvezetıt terheli.

(3)

A képviselı-testület felhívja a polgármestert és a költségvetési szervek vezetıit, a
költségvetésben elıírt bevételek beszedésére, azok lehetıség szerinti növelésére.

(4)

A képviselı-testület az elıirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint
szabályozza:

a

a)

Az
önkormányzat
szakfeladatainak
kiemelt
elıirányzatai
közötti
átcsoportosításokat a polgármester a képviselı-testületnél kezdeményezheti.

b)

A tartalékok felhasználásáról a képviselı-testület dönt.

c)

Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési
szervek kiemelt elıirányzatai közötti elıirányzat átcsoportosítás képviselıtestületi döntés alapján történhet.
Az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények vezetıi a meghatározott célra
átvett pénzeszközökkel, támogatásértékő bevételekkel saját hatáskörben
módosíthatják költségvetési elıirányzataikat és errıl a képviselı-testületet
negyedévenként értesítik. Az egyéb bevételek miatt elıirányzat módosításokat és
a kiemelt elıirányzat csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmények
vezetıi a képviselı-testületnél kezdeményezhetik.

d)

(5)

polgármester,

e)

A központi költségvetésbıl meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem
igénylı támogatások összegét és az a)-d) pontok szerinti módosításokat,
átcsoportosításokat a soron következı rendeletmódosításba be kell építeni.

f)

A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény, mint önállóan mőködı és gazdálkodó
költségvetési szerv költségvetésében az önállóan mőködı költségvetési szervek
számára közüzemi díjak és karbantartás dologi kiadásai fedezetére elkülönített
elıirányzatokat kizárólag közüzemi díjak és karbantartás dologi kiadásaira lehet
felhasználni, ezen elıirányzatokból átcsoportosítás a képviselı-testület
jóváhagyásával történhet.

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselıi
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl szóló 43/2004. (X. 11.) Önkormányzati
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 9/2010.
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(III. 25.) Önkormányzati Rendelet 12. §-ában foglalt temetési költség átvállalás
fedezetét a felhasználás függvényében - utólag - az önkormányzat költségvetési
tartalékából biztosítja a képviselı-testület.
3. Pénzellátás, támogatások folyósítása
7. §
(1) Az önkormányzati intézmények támogatása a kiskincstári nettó finanszírozás
rendszerében, havonkénti 1/12-ed rész erejéig történik.
(2)

Civil szervezetek, valamint lakossági közmőépítések támogatására, mőködési, valamint
felhalmozási pénzeszköz átadásokra a biztosított elıirányzat felhasználására elszámolási
kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult, figyelembe
véve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)
10. § (1) bekezdésének d) pontját.

(3)

A helyi önszervezıdı közösségek támogatására, pénzeszköz átadásokra biztosított
elıirányzat felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások
alapján a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult, figyelembe véve az
Ötv. 10. § (1) bekezdésének d) pontját.

(4)

A Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására biztosított elıirányzat
felhasználásáról a Mővelıdési Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottság dönt, a nemzetiségi
önkormányzat kérelme alapján. A nemzetiségi önkormányzatot év végén elszámolási
kötelezettség terheli.

(5)

A sportcélú támogatások egyesületek, sportkörök, klubok közötti felosztásáról a
Mővelıdési, Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottság dönt, döntésérıl a képviselı-testületet
tájékoztatja. A támogatások folyósítása idıarányosan történik. A kedvezményezetteket
év végén elszámolási kötelezettség terheli.

(6)

A városi rendezvényekre és kiadványokra biztosított céljellegő
felhasználásáról a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt.

(7)

A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Bocskai
utca 6. szám) számára óvodai és iskolai intézményi étkeztetéshez biztosított támogatás
a normatív állami hozzájárulásból és a mőködéséhez szükséges támogatásból áll, amely
a Kft. által beszedett térítési díjjal együttesen fedezi az élelmezési nyersanyagnormát, a
rezsi költséget és a jogszabály alapján ingyenesen étkezık nyersanyagnormája után
fizetendı általános forgalmi adót. A támogatás folyósításáról a polgármester dönt. A
kedvezményezett az éves gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében köteles
elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(8)

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám)
számára biztosított mőködési támogatás felhasználásáról a kedvezményezett az éves
gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében köteles elszámolni.

(9)

A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati Rendelet 27. §-a alapján a helyben

elıirányzat
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szokásos legolcsóbb temetés költsége 2012. évben hagyományos temetés esetén
142.240 Ft, hamvasztásos temetés esetén 189.738 Ft.
4. A 2012. évi pénzmaradványokhoz kapcsolódó elvek
8. §
(1) A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások
függıtételekkel korrigált különbsége.
(2)

A pénzmaradványt az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Közgazdasági Irodája
felülvizsgálja.

(3)

Az év végi pénzmaradványokból az intézményeket nem illeti meg:
a)
a feladat elmaradására jutó kiadási- és bevételi elıirányzat különbsége,
b)
a célfeladattal adott elıirányzat maradványa,
c)
az intézményi alapfeladat ellátáshoz kapcsolódó olyan bevétel nettó (az indokolt
kiadással csökkentett) összege, mely bizonyítottan alultervezésbıl származik.

(4)

A (3) bekezdésben foglaltak szerinti maradvány felhasználásáról a képviselı-testület
dönt.
5. Pénz- tıke és hitelmőveletek
9. §

(1)

Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezetı pénzintézetnél
rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégő befektetési alapban való lekötésre,
valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.

(2)

A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségő munkabér megelılegezési hitel
felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási
beszámolókban a képviselı-testületet tájékoztatja.

(3)

A költségvetés egyensúlyához tervbe vett mőködési célú hitel felvételérıl a képviselıtestület dönt.

(4)

Fejlesztési célú hitel felvételérıl a képviselı-testület dönt.

(5)

Folyószámla-hitelrıl szóló pénzintézettel kötendı megállapodásról a képviselı-testület
dönt.
6. Záró rendelkezések
10. §

(1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január
1-jétıl kell alkalmazni.
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(2) Hatályát veszti a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési
gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló 31/2011. (XII. 22.) Önkormányzati
Rendelet.
Hajdúnánás, 2012. február 11.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

(Az ülésrıl Remenyikné Kovács Róza könyvvizsgáló asszony és Pál-Kovács Dezsı úr
távozott.)

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 4080
Hajdúnánás, Fürdı utca 16. szám alatti ingatlanon Városi Sporttelep öltözı épülete
felújítási, korszerősítési és akadálymentesítési munkáinak építési kivitelezése kapcsán
lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; valamint a Városfejlesztési
Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatának I.) és II.) pontjait elfogadásra
javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr szóbeli kiegészítıjében elmondta, hogy két olyan
ajánlatot kaptunk, amelyek hiánypótlásra szorultak, ezt mindkét cég elvégezte.
Mindkét pályázat érvényes, és úgy érzékeli, hogy a bizottságok az ár alapján tettek
javaslatot.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatának I.) és II.) pontjairól.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának I.) pontját 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
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A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának II.) pontját 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:

73/2012. (II. 11.) 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 561/2011.
(XII. 29.) számú Képviselı-testületi Határozattal elfogadott közbeszerzési tervben
elhatározott „Hajdúnánás, Fürdı u. 16. szám 5348 hrsz. alatti ingatlant érintı
sporttelep öltözı épületének felújítási, korszerősítési és akadálymentesítési munkáinak
építési kivitelezési beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
1. A MÉN-ÉP 2003 Kft. (4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a. szám) 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 „NÁNÁS-ÉP” Kft. (4080 Hajdúnánás, Damjanich u. 11/a. szám) ajánlata
érvényes, ugyanis az ajánlattevı a hiánypótlást megfelelıen teljesítette, így a
szerzıdés teljesítésére alkalmasnak bizonyult, s az ajánlattal egyéb
érvénytelenségi ok nem merült fel.
3. A képviselı-testület a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. február 20.

74/2012. (II. 11.) 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 561/2011.
(XII. 29.) számú Képviselı-testületi Határozattal elfogadott közbeszerzési tervben
elhatározott „Hajdúnánás, Fürdı u. 16. szám 5348 hrsz. alatti ingatlant érintı
sporttelep öltözı épületének felújítási, korszerősítési és akadálymentesítési munkáinak
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építési kivitelezési beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
1. A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé a „NÁNÁS-ÉP” Kft-t (4080
Hajdúnánás, Damjanich u. 11/a. szám) nyilvánítja, mivel a cég nevéhez főzıdik a
legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.
2. A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás második helyezettjévé a „MÉN-ÉP” 2003
Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a. szám) 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: 2012. február 29.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Bocskai István
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr a maga részérıl támogatta a pályázat beadását, külön
üdvözölte, hogy az intézmény saját erıbıl oldja meg a pályázat önerejét.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony a pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy
nálunk már alaposan elı van készítve, az Érmihályfalváról érkezı információk
hiányoznak még. Elmondta még, hogy igazgató úr tájékoztatása szerint több pályázat
van elıkészítés alatt, igyekeznek az intézmény költségvetését a pályázati forrásokkal
kiegészíteni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint a testvértelepülésekkel megvalósuló
tendencia mindenképpen üdvözlendı. Ez esetben is és a rendelıintézet pályázatánál is
Érmihályfalva volt az érintett külföldi település.
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Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a jelenlevıket, hogy nyertünk egy olyan
pályázatot, amelyben a testvérvárosokból a nyár folyamán 40-40-40 fı fog érkezni a
Nánási Vigasságok rendezvényre. Ez a pályázat generációk találkozásáról szól.
Érmihályfalva tudomása szerint támogatja a pályázat beadását, képviselı-testületük
2012. február 14-én dönt e kérdésben. Egyben felhívta az intézmények vezetıinek a
figyelmét, hogy a pályázati lehetıségek fıleg a TÁMOP-keretben bıven rendelkezésre
állnak.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
és Tóth Imre igazgató úr sem kívánt szóbeli kiegészítést tenni Szólláth Tibor
polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztést határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

75/2012. (II. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy
pályázatot nyújt be a Tempus Közalapítvány által kiírt „Comenius régió
együttmőködések” címő regionális és helyi oktatási hatóságok kétoldalú
együttmőködésének támogatására kiírt pályázatra.
A pályázat témája: Hátrányos helyzető tanulók tanórai és tanórán kívüli
foglalkoztatása.
A pályázat megvalósításában a Hajdúnánás Városi Önkormányzat együttmőködik a
Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézménnyel (4080 Hajdúnánás,
Óvoda u. 2-10. szám) és az Egyensúly Mentálhigiénés Konzultációs Alapítvánnyal
(2146 Mogyoród, Somlói u. 9. szám).
A pályázathoz szükséges önrész összegét a Bocskai István Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a „Comenius régió együttmőködések” címő pályázat
határidıben történı benyújtásáról gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. február 21.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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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. 10,40 órakor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

