Száma: 8945-1/2012.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
2012. április 26-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei és határozatai

Rendelet száma
18/2012. (IV. 27.)
19/2012. (IV. 27.)
20/2012. (IV. 27.)
21/2012. (IV. 27.)
22/2012. (IV. 27.)
23/2012. (IV. 27.)
Határozat száma
176/2012. (IV. 26.)
177/2012. (IV. 26.)
178/2012. (IV. 26.)
179/2012. (IV. 26.)
180/2012. (IV. 26.)
181/2012. (IV. 26.)
182/2012. (IV. 26.)
183/2012. (IV. 26.)
184/2012. (IV. 26.)
185/2012. (IV. 26.)
186/2012. (IV. 26.)
187/2012. (IV. 26.)
188/2012. (IV. 26.)
189/2012. (IV. 26.)

Rendelet tárgya
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végreh. és a
pénzmaradvány jóváhagyásáról.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012.
(II. 15.) ÖR módosításáról.
A Hn. Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.) ÖR módosításáról.
Hn. Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
köztisztviselıi közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl.
A személyes gondosk. nyújtó gyermekjóléti alapell. szóló, a
23/2009. (IX. 28.) ÖR mód. 20/2004. (V. 03.) ÖR módosításáról
A talajterhelési díjról szóló 10/2012. (II. 28.) ÖR módosításáról
Határozat tárgya
A testület elfogadta a város közrend-, közbiztonsági helyzetérıl
szóló tájékoztatót.
A testület a kitüntetı díjakról és elismerı címrıl szóló ÖR
módosításáról döntött.
A testület az önk. fennt. költségvet. int. és a PM Hivatalban 2011.
évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenırzésérıl készült
beszámolót elfogadta.
A testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
készített éves értékelés elfogadta.
A testület a hn-i közétkeztetés táplálkozás-egészségügyi helyzetérıl
2011. évben c. tájékoztatót elfogadta.
A testület a Hn-on végzett hulladékkezelési tevékenységérıl és a
hozzá kapcs. adózással kapcsolatban készült beszámolót elfogadta.
A testület intézmények alapító okiratának módosítását fogadta el
2012. július 1. napjától.
A testület a 2012/2013. tanévben a Bocskai I. Ált. Isk. Gimn. AMI
és EPSZ elsı évf. induló osztályok létszámát határozta meg.
A testület ÖNHIKI támogatási igény benyújtásáról döntött.
A testület a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról döntött.
A testület a pedagógiai szakszolgálati feladatok körzeti jellegő
ellátása kapcsán a Hajdúnánás-Hajdúdorog települések közötti
költség megosztásáról döntött.
A testület a város Közoktatási Minıségirányítási Programjának
felülvizsgálatáról döntött és a felülvizsgálatra megbízást adott a
Kompetencia Kft-nek.
A testület a Hn-i Óvoda és a Kırösi Cs. S. Gimn. SZKI és Koll.
mőködésének törvényességi ellenırzésével a Kompetencia Forrás
Kft-t bízta meg.
A testület elızetes hozzájárulást adott a Hn. Góliát Bútor Futball
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Klub részére.
190/2012. (IV. 26.) A testület elızetes hozzájárulást adott a Kispályás Mőfüves
Nonprofit Kft. részére.
191/2012. (IV. 26.) A testület elızetes hozzájárulás adott a Hajdúnánás Sportklub
látvány-csapatsport támogatásához.
192/2012. (IV. 26.) A testület ingyenes használatba adja a Hn. Kisfaludy u. 15. sz. alatti
ingatlant a Mozgáskorlátozottak HBM Egyesülete részérére.
193/2012. (IV. 26.) A testület napirendi pont levételérıl döntött.
194/2012. (IV. 26.) A testület támogatta a Petropál Kft. kérelmét.
195/2012. (IV. 26.) A testület nem támogatta Tóth Sándor tartozásának elengedését.
196/2012. (IV. 26.) A testület nem támogatta Tóth Andrásné kérelmét bérlıkijelölési
jog kérdésében.
197/2012. (IV. 26.) A testület napirendi pont levételérıl döntött.
198/2012. (IV. 26.) A testület pályázat benyújtásáról döntött „Közösségi közlekedés
fejlesztése” tárgyában.
199/2012. (IV. 26.) A testület döntött „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyában
konzorciumi megvalósításról.
200/2012. (IV. 26.) A testület térfigyelı kamara elhelyezésérıl döntött a 0970 hrsz.
vonatkozásában.
201/2012. (IV. 26.) A testület napirendi pont levételérıl döntött.
202/2012. (IV. 26.) A testület krízisalap létrehozásáról döntött.
203/2012. (IV. 26.) A testület a szabályozási tervvel kapcsolatban hozott döntést.
204/2012. (IV. 26.) A testület a sebészeti szakellátás ellátásának biztosításáról döntött.
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JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április
26-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl.
A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Kisterme
Jelen vannak a képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Ötvös Attila, Tóth Imre, Dr. Kis
Ágnes, Buczkó József, Kovács Zsolt, Szabóné Marth Éva, Dombi György,
Oláh Miklós képviselık
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradt: Török István képviselı
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé dr.
Csirke Erzsébet aljegyzı, Benkıné Takács Mária a Szociális Iroda és Városi
Gyámhivatal irodavezetıje, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási
Iroda irodavezetıje, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Dr. Borbély
Beatrix önkormányzati és szervezési ügyintézı, dr. Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı,
Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
A
2.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Dr. Fekete Csaba r. dandártábornok, megyei
Fıkapitány
Dr. Hraskó János r. alezredes, rendırségi fıtanácsos,
kapitányságvezetı
pont Tóth Péter a Hépszolg Kft. ügyvezetıje

a
8.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
9.)
napirendi
pont Váradi-Fejér Zsuzsa, Kovácsné Bata Éva, Tóth Imre,
tárgyalásánál:
Berkes Anikó intézményvezetık
a 9.) és 10.) napirendi pontok Nagyné Juhász Krisztina, a Családsegítı és
tárgyalásánál:
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıje
a
11.)
napirendi
pont Cserép
Tiborné
a
Hajdú-Bihar
Megyei
tárgyalásánál:
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv
Hajdúböszörményi,
Polgári
Kistérségi
Népegészségügyi Intézet helyi munkatársa
a
12.)
napirendi
pont Németh Balázs a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft
tárgyalásánál:
területi referense
a
23.)
napirendi
pont Petrován Pál a Petropál Nonoprofit Kft. képviselıje
tárgyalásánál:
a
31.)
napirendi
pont Deme Albert a Tedej Zrt. képviselıje
tárgyalásánál:
A testületi ülésen részt vett még a Helyi Televízió négy munkatársa.
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Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket, a televízión keresztül a város lakosságát. Megállapította, hogy 10 fı
képviselı jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendek közé vegyen
fel és tárgyaljon meg még hét napirendi pontot, amelyek a következık:
-

„Elıterjesztés a talajterhelési díjról szóló 10/2012. (II. 28.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról”

A fenti napirendet a meghívóban szereplı 6. napirendi pont után javasolta
megtárgyalni.
-

„Elıterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ÉAOP-3.1.4/A-11
kódszámú, „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú felhívásra „Közösségi
közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon,
Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán” címő pályázat megvalósításához
biztosított saját forrás vállalása vonatkozóan”

-

„Elıterjesztés térfigyelı kamera elhelyezésérıl és a térfigyelı kamera által
megfigyelt közterület kijelölésérıl”

-

„Elıterjesztés az Európai Parlament Magyarországot elítélı határozatára
vonatkozó nyilatkozat megtételére”

-

„Elıterjesztés a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat kérelméhez”

-

„Elıterjesztés a Tedej Zrt. településrendezési terv módosításának kérelme
tárgyában”

-

„Elıterjesztés a Major Chirurg Bt. (4032 Debrecen, Böszörményi u. 168. szám)
kérelméhez”

A fenti 6 napirendi pontot a meghívóban szereplı napirendek után, a zárt ülést
megelızıen, egymást követıen javasolta megtárgyalni.
Az utólag kiosztásra került Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-vel az önkormányzati
tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére megkötött
üzemeltetési szerzıdés módosítására vonatkozó elıterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság javaslatára nem javasolta felvenni a napirendek közé.
Javasolta a meghívóban szereplı 23. napirendi pont levételét.
A meghívóban szereplı 8. napirendi pontot, a rendırség tájékoztatóját, a Polgármesteri
jelentés után javasolta megtárgyalni.
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Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal és az elhangzottakkal kapcsolatban van-e
megjegyzés, észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével, illetve az új napirendi
pontok felvételével és megtárgyalásával kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Tóth Imre képviselı úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzıkönyv-hitelesítı személyére, de nem vesz részt a szavazásban.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 8 igen
szavazattal, 2 fı (Tóth Imre, Oláh Miklós) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Tájékoztató Hajdúnánás város közrend-, közbiztonsági helyzetérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester (a Városi Rendırkapitányság vezetıjének
tájékoztatója alapján)

3.)

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (II. 15.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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6.)

Elıterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
köztisztviselıi közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

7.)

Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról
szóló 23/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelettel módosított 20/2004.
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

8.)

Elıterjesztés a talajterhelési díjról szóló 10/2012. (II. 28.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

9.)

Elıterjesztés a költségvetési intézmények 2011. évi pénzügyi-gazdasági
ellenırzésének tapasztalatairól
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

10.)

Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

11.)

Tájékoztató a hajdúnánási közétkeztetés táplálkozás-egészségügyi helyzetérıl
2011. évben
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

12.)

Beszámoló a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. Hajdúnánáson végzett
hulladékkezelési tevékenységével és a hozzá kapcsolódó kommunális adózással
kapcsolatban
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

13.)

Elıterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

14.)

Elıterjesztés a fenntartó által az önkormányzati fenntartású általános iskolában
a 2012-2013. tanévben indítható elsı osztályok létszámára vonatkozóan
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

15.)

Elıterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok
2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

16.)

Elıterjesztés a Hajdúsági Többcélú
Megállapodásának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Kistérségi

Társulás

Társulási
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17.)

Elıterjesztés a pedagógiai szakszolgálati feladatok körzeti jellegő ellátása
kapcsán 2011. évben felmerült kiadások Hajdúnánás és Hajdúdorog települések
közötti megosztásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

18.)

Elıterjesztés
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Közoktatási
Minıségirányítási Programjának felülvizsgálatára beérkezett szolgáltatási
árajánlatokra
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

19.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Óvoda és a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium mőködésének törvényességi
ellenırzésére beérkezett szolgáltatási árajánlatokra
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

20.)

Elıterjesztés a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó pályázatokhoz
szükséges elızetes hozzájárulásokról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

21.)

Elıterjesztés a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete helyi
szervezetének elhelyezésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

22.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Földtulajdonosok
Hajdúnánás, Gohér utca 17. szám) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

23.)

Elıterjesztés a Petropál Nonprofit Kft. (4087 Hajdúdorog, Kiss János u.
27. szám) házi segítségnyújtás ellátásával kapcsolatos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

24.)

Elıterjesztés Tóth Sándor 3537 Sajópetri, Dózsa György u. 77. szám alatti
lakos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

25.)

Elıterjesztés Tóth Andrásné 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3/B. fszt.
1. szám alatti lakos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

26.)

Elıterjesztés önkormányzati tulajdonban lévı nem lakás céljára szolgáló
helyiség további hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

27.)

Elıterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ÉAOP-3.1.4/A-11
kódszámú, „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú felhívásra „Közösségi
közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon,

Közösségének

(4080
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Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán” címő pályázat megvalósításához
biztosított saját forrás vállalása vonatkozóan
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
28.)

Elıterjesztés térfigyelı kamera elhelyezésérıl és a térfigyelı kamera által
megfigyelt közterület kijelölésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

29.)

Elıterjesztés az Európai Parlament Magyarországot elítélı határozatára
vonatkozó nyilatkozat megtételére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

30.)

Elıterjesztés a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

31.)

Elıterjesztés a Tedej Zrt. településrendezési terv módosításának
tárgyában
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

32.)

Elıterjesztés a Major Chirurg Bt. (4032 Debrecen, Böszörményi u. 168. szám)
kérelméhez
Elıadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester

33.)

Elıterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás nem
szociális jelleggel történı bérbeadására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

34.)

Elıterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás
szociális jelleggel történı bérbeadására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

35.)

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

36.)

Különfélék

kérelme

adott

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a Polgármesteri jelentéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el.
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A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató Hajdúnánás város
közrend-, közbiztonsági helyzetérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester (a Városi Rendırkapitányság vezetıjének
tájékoztatója alapján)
A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a tájékoztató határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a
tájékoztatóhoz plusz határozati javaslat került kiosztásra. Megkérdezte, hogy a
tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Buczkó József képviselı úr azt kérdezte mikor lesz rendbe hozva a jelenlegi
rendırségi épület, mi történt a pénzügyi forrásokkal. Megkérdezte azt is, hogy
találkozik-e az objektív valóság az emberek szubjektív biztonságérzetével.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, hogy a rendırségi eredménymutatók javultak,
ám a beszámolóból az is kitőnik, a külterületen elszaporodtak a lopások. Hiányolja a
beszámolóban a droghelyzet részletesebb leírását, hiszen összesen 2 sor szól errıl a
problémáról. Megkérdezte, a rendırségnek van-e tudomása a Hajdúnánáson drogot
terjesztı személyek kilétérıl.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, a számok mellett arra is figyelni kell,
hogy mely bőncselekmények szaporodtak el a városban. Megkérdezte, mi az oka
annak, hogy ennyire megemelkedett az ittas állapotban elkövetett bőnesetek száma.
Dombi György képviselı úr arról beszélt, látszik, hogy csökkent a bőncselekmények
száma Hajdúnánáson, de mint tudják több település is a kapitányság illetékességi
területéhez tartozik és megkérdezte, ezeken a településeken milyenek a bőnelkövetési
mutatók.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony azt kérdezte, hogy fokozott ellenırzés folyike az utakon a mentıládák vonatkozásában, mert ez a hír terjed a médiában.
Dr. Fekete Csaba megyei fıkapitány válaszában elmondta, az épület felújítására
jelenleg nem állnak rendelkezésre az anyagi források a minisztériumban, de a
rangsorban a Hajdúnánási Rendırkapitányság épületének felújítása az elsı. Reméli, az
átépítési munkálatok még ebben az évben elkezdıdhetnek, kéri ezzel kapcsolatban a

329

képviselı-testület türelmét. Az emberek szubjektív biztonságérzete elég összetett
kérdés. Egyrészt a média csak a negatív tartalmú híreket közli le, sosem a sikeresen
lezárt bőnügyi nyomozásokat és ez nagyban csökkenti az emberek biztonság érzetét.
Másrészt hiába próbálnak meg aktívabban eljutni a lakossághoz bőnmegelızési
tanácsokkal, süket fülekre találnak. Az emberek nem teszik meg a kellı
vagyonvédelmi intézkedéseket, ezért szaporodtak el a városban a vagyon elleni
bőncselekmények. A mentıládák ellenırzésérıl azt a tájékoztatást adta, hogy nincs
elrendelve fokozott ellenırzés ezzel kapcsolatosan. Végül megköszönte a képviselıtestületnek a helyi rendırséggel való együttmőködést.
Dr. Hraskó János városi rendırkapitány válaszában elmondta, valóban a vagyon
elleni bőncselekmények száma a legmagasabb a városban. A külterületen
elszaporodtak a lopások, ırizetlenül hagyott házakba törnek be, ami igazolja a megyei
fıkapitány úr által elmondottakat, az emberek nem alkalmaznak kellı vagyonvédelmi
eszközöket. A helyzet megoldását viszont segíti a mezıırökkel és a polgárırökkel
történı együttmőködés, hiszen a külterületen lévı tanyákat ık fokozottabban tudják
felügyelni a bejárások folyamán. A droghelyzettel kapcsolatosan elmondta, ez
visszatérı probléma a városban. A drogterjesztık elfogásával az a probléma, hogy az
eljárás alá vont fogyasztók nem hajlandóak felfedni annak a kilétét, akitıl a szert
vásárolták. Drogfogyasztók ellen a 2011-es évben 16 eljárást indítottak, de mind a
16 eljárást megszüntették. Az ittas vezetés miatt kiszabott büntetések száma is
emelkedett. Ennek az az oka, hogy minden igazoltatás esetében, mind az autóvezetık,
mind a kerékpárosok körében szondát fújatnak a rendırök. Az emberekben
tudatosítani kell, hogy a kerékpár is jármő, ezért alkoholfogyasztás esetén azt sem
használhatják. Elmondta azt is, hogy a rendırkapitányság illetékességi területén
összességében csökkent a bőnesetek száma, igaz Hajdúnánáson volt a legnagyobb a
csökkenés. Kéri a lakosságot, minden esetben tegyenek bejelentést, bármilyen
bőncselekmény is történik, hiszen csak akkor tudnak tenni azért, hogy kézre kerüljön
az elkövetı. Végezetül ı is megköszönte a város és a testület együttmőködését a helyi
rendırséggel.
Buczkó József képviselı úr arról beszélt, nagy problémát jelent szerinte, hogy a
városi rendırkapitányság nem rendelkezik sebességmérıvel. Sokszor lát olyan
jármővet, amely biztosan nem tartja be a sebességhatárt és ez igazán veszélyes a
lakosokra. Elmondta, a biztonság a városon kívül és belül is fontos ezért szerinte
fontos a rendırség és a mezei ırszolgálat közötti együttmőködés.
Oláh Miklós képviselı úr arról beszélt, örömmel tapasztalta, hogy a vezetıváltás a
rendırkapitányságon nem hozott törést a mőködésben. Az emberek biztonságérzetét
nagyban csökkenti az a tény, hogy olyan éjszakai betörések is történtek, amikor a
tulajdonos bent aludt, miközben kifosztották a házát. Elmondta, a hétvégi bulik
zavarják a lakosságot, nem beszélve arról, hogy rengeteg ittas fiatalkorú hangoskodik
ilyenkor az utcákon. Problémaként vetette fel a járdán közlekedı kerékpárosokat, akik
nincsenek tekintettel a gyalogosokra. Kérte, amint lehetséges pótolják a rendırség
állományában felmerülı erıforráshiányokat.
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Szabóné Marth Éva képviselı asszony arról beszélt, a szülıknek tudatosítani kell a
gyerekeikben, hogy kerékpárral az úttesten közlekedünk és ezért az iskolákban is
indítanak a helyes közlekedéssel kapcsolatos programokat. Elmondta, szerinte a média
helytelenül közelíti meg a rendırség elvégzett munkáját és a negatív tartalmú
cikkekkel csak az emberek biztonságérzetét csökkentik.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, a rendırségnek sok olyan jogszabály által
megkövetelt dolgot meg kell tennie, ami a megítélésüket rontja, mint például
sebességmérés esetén, ha éjszaka valaki 30-as táblánál 42 Km/h-val hajt az üres utcán,
akkor is kénytelenek büntetni. Szerinte problémát jelent, hogy az intézkedı rendırnek
nincs mérlegelési jogköre.
Dombi György képviselı úr elmondta, a Bőnmegelızési Tanács ülésén merült fel,
hogy a kiemelkedı munkát végzı rendırök elismerésben részesülhessenek, mely
javaslatot kiterjesztették a mentısökre és a tőzoltókra is. Szerinte ezek a személyek
megérdemlik, hiszen ık igen fontos munkát végeznek a városban.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, hogy az ilyen megbeszélések
célja a problémák felfedése és szerinte a városban a bódító szerek terjesztése pont
ilyen kérdés. Az emberek pontosan tudják, milyen autóból árulják, de mégsem sikerül
ıket kézre keríteni. Ez sajnos az egész Európai Unióban probléma, nem csak
Magyarországon. Szerinte szomorú, hogy az emberek valóban csak a rossz hírre
kíváncsiak és például csak azokat a cikkeket olvassák el a sajtóban, ami arról szól, kit
miért lehet letartóztatni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ı polgármesterként elégedetlen a város
közbiztonságával. Ez nem csak a rendırség dolga, az embereknek is kell tenni azért,
hogy a jelenlegi helyzet javuljon. A városban lévı térfigyelı kameráknak segítenie
kell a rendırség munkáját, éppen ezért az önkormányzat jelentıs ráfordításokat tesz a
rendszer javítására. Az elkövetıknek kell félnie, nem a lakosságnak, a potenciális
áldozatoknak. A város lakosságának fokozott elvárása van az új vezetéssel
kapcsolatban és a megítélést rontja, hogy olyan súlyos bőncselekmények történtek a
városban, amelyek korábban nem voltak jellemzıek. Az emberek egy része már nem
fordul a rendırséghez, mert nem is bízzanak abban, hogy eredményt tudnak elérni az
ügyükben. Kéri a lakosságot, minden esetben tegyenek bejelentést, mert csak akkor
tud a rendırség eljárni és érdemi eredményt elérni.
A képviselı-testület elkötelezett aziránt, hogy segítse a rendırség munkáját,
mőködését például a volt járásbírósági épület felajánlásával, és kéri a kapitány urat, az
állományban mutatkozó hiányosságokat pótolja minél hamarabb.
A Bőnmegelızési Tanács ülésén döntöttek arról, hogy a szórakozóhelyeket
fokozottabban ellenırzik, a tanács tagjai, a szülık, tanárok bevonásával, melyhez kéri
mindenkinek a közremőködését. Az emberek állítása szerint ugyanis a rendırök nem
ellenırzik azokat a fiatalokat, akiket személyesen ismernek, ezeket az állításokat
tettekkel kell megcáfolni.
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Mint említette kiosztásra került egy plusz határozati javaslat, amely arról szól, hogy a
kiemelkedı munkát végzı, az elvárható mértéken felül teljesítı rendırök, tőzoltók és
mentısök elismerésben és pénzjutalomban részesülhessenek.
Dr. Fekete Csaba r. megyei fıkapitány elmondta, kritikus, de nem negatív kritikát
hallott polgármester úrtól. Arról beszélt, hogy a bőncselekményeket jelenteni kell és a
lakosság együttmőködése is szükséges a közbiztonsági helyzet javításához, továbbá az
erıforrások helyes használata. Felmérik, mit kell átalakítani a járásbíróság épületén
ahhoz, hogy a rendırség ideiglenesen ott mőködhessen, amíg a rendırkapitányság
épülete felújítás alatt lesz. Az állománytábla hiányosságainak nem elég a pótlása, a
módosítása is szükséges, igyekeznek minél hamarabb megtenni. A szórakozóhelyek
mindenhol problémát jelentenek. Tiszteletben tartja a vállalkozás szabadságának jogát,
de amennyiben bármelyik szórakozóhelyen szabálytalanságot észlel, bezáratja. Sok
esetben kell 14-18 év közöttiek ellen kényszerintézkedést alkalmazni, ezen változtatni
kell. Ígérte, az év végére minden kapitányságon lesz sebességmérı.
Dr. Hraskó János városi rendırkapitány arról beszélt, egyetért polgármester úrral, a
kritikáival. A fiatalok helyzetén javítani kell. Az ı korosztályuk még nevelhetı,
formálható és amennyiben szükséges ı is tart felvilágosító órákat. Az emberek
hozzáállásán is változatni kell, mert csak összefogással lehet Hajdúnánás város
közbiztonsági helyzetét javítani.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a tájékoztató elsı határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
176/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Dr. Hraskó János
r. alezredes, rendırségi fıtanácsos, Hajdúnánás Városi Rendırkapitányság (4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 26-28. szám) kapitányságvezetıjének a Hajdúnánás város
közrend-, közbiztonsági helyzetérıl szóló tájékoztatóját megismerte, és azt
elfogadja.
Felelıs:
Határidı: A képviselı-testület a tájékoztató második határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
177/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a városi kitüntetı
díjakról és elismerı címrıl szóló 27/2011. (XI. 30.) Önkormányzati Rendeletét módosítani
kívánja, a Polgármesteri Elismerı Címben részesülı hivatásos rendırök, polgárırök,
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tőzoltók, és mentıdolgozók
megteremtésével.

számára

pénzjutalom

adományozása

lehetıségének

A Polgármesteri Elismerı Címben részesülık pénzjutalmának keretösszege a 2012. évben
1.500.000.- Ft, amelyet a képviselı-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy a rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés
elıkészítésérıl gondoskodjon, valamint a 2013. évtıl kezdıdıen a pénzjutalom
keretösszegének az önkormányzat éves költségvetésében történı tervezésérıl
gondoskodjon.
Felelısök: Dr. Kiss Imre jegyzı, Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. május 31. - elıterjesztés készítésére
2013. február 15., illetve folyamatos- költségvetésben történı tervezésre

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a 2011. évi
költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
(Dr. Juhász Endre alpolgármester úr és Oláh Miklós képviselı úr kiment a terembıl,
így a testület 8 fıvel folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr módosította a rendelet 4. §-át az alábbiak szerint:
„Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.” Megkérdezte, hogy a
beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az általa elhangzott módosítással együtt.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 8 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
18/2012. (IV. 27.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány
jóváhagyásáról
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. A költségvetés végrehajtása
1. § (1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-2. mellékletekben foglaltak szerint:
a) 4.341.988 eFt teljesített bevétellel, ezen belül
aa)3.659.225 eFt mőködési bevétellel,
ab) 247.311 eFt felhalmozási bevétellel,
ac) 435.452 eFt finanszírozási bevétellel és pénzmaradvány igénybevétellel
b) 4.131.787 eFt teljesített kiadással, ezen belül
ba)3.617.609 eFt mőködési kiadással,
bb) 432.810 eFt felhalmozási kiadással,
bc) 81.368 eFt finanszírozási kiadással
jóváhagyja.
(2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények
bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesítését az 5-6., felújítási és fejlesztési
feladatait a 16. mellékletek szerinti részletezettségben jóváhagyja.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti teljesítését a
8-9., felújítási és fejlesztési feladatait a 16. mellékletek szerint jóváhagyja.
(4) Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás bevételeinek és kiadásainak
szakfeladatonkénti teljesítését a 11-12. mellékletek tartalmazzák.
(5) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 14.
melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
2. A pénzmaradvány jóváhagyása
2. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat és az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési
Társulás összevont 2011. évi helyesbített pénzmaradványát 277.496 eFt,
költségvetési pénzmaradványát 281.583 eFt összegben a 3. melléklet szerint
jóváhagyja.

(2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények
2011. évi költségvetési pénzmaradványát 27.477 eFt összegben a 7. mellékletben
foglalt intézményi részletezésben jóváhagyja.
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(3) Az intézmények pénzmaradványaikat saját hatáskörben elıirányzatosíthatják. Az
intézményi pénzmaradványból személyi jellegő elıirányzat a 2011. évi ilyen jellegő
maradvány erejéig képezhetı. A mőködés zavartalanságának biztosítása mellett az
intézményi pénzmaradványok a tervezett felújítási, beruházási feladatokra is
igényelhetık.
(4) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi helyesbített pénzmaradványát 236.958 eFt,
költségvetési pénzmaradványát 241.045 eFt összegeben állapítja meg a 10. melléklet
szerinti.
(5) Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi költségvetési
pénzmaradványa 13.061 eFt a 13. melléklet szerint.
3. Az önkormányzat vagyona
3. § Az önkormányzat vagyonát a képviselı-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján,
elfogadva a költségvetési szervek vezetıinek 17. melléklet szerinti leltár nyilatkozatát,
8.588.585 eFt mérlegfıösszeggel állapítja meg.
4. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
Hajdúnánás, 2012. április 26.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. április 27.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az önkormányzat
2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
19/2012. (IV. 27.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló
4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket
rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következı
rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselı-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polg.
Hiv.) és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének
a) kiadását
3.559.710 eFt
b) bevételét
3.559.710 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:
ebbıl
aa) mőködési:
ab) felhalmozási:
b) Költségvetési kiadások összesen:
ebbıl
ba) mőködési:
bb) felhalmozási:

3.027.267 eFt,
2.879.625 eFt
147.642 eFt
3.291.679 eFt,
2.952.876 eFt
338.803 eFt
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c) Költségvetési hiány:
264.412 eFt,
ebbıl
ca) mőködési:
73.251 eFt
cb) felhalmozási:
191.161 eFt
(3) 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:
27.477 eFt
ab) Polg. Hiv. elızı évek pénzmaradványa:
186.128 eFt,
ebbıl
mőködési célra 100.501 eFt, felhalmozási célra 85.627 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:
268.031 eFt,
ebbıl
a felhalmozási hitelek kiadásai 7.130 eFt, a mőködési hitelek
kiadásai 260.901 eFt
c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:

532.443 eFt
268.031 eFt
264.412 eFt

(4) A kiadások fıösszegén belül
a) a személyi juttatások elıirányzatát
1.392.824 eFt
b) a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
346.754 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
308.041 eFt
f) a felhalmozási célú pénzeszköz átadások elıirányzatát
82.097 eFt
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) a felhalmozási célú hitel törlesztésének elıirányzatát
7.130 eFt
l) a mőködési hitel törlesztésének elıirányzatát
260.901 eFt
m) a tartalékok elıirányzatát
197.828 eFt
összeggel állapítja meg.
(5) A tartalékok összegét
a) általános tartalék

25.560 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
ba) céltartalék intézményi felhasználásra
36.226 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.”

20.000 eFt
73.565 eFt
10.000 eFt
27.477 eFt

2. § Az Ör. 1, 3. és 5-9. melléklete helyébe e rendelet 1-7. melléklete szerinti 1., 3., 5., 6., 7.,
8. és 9. melléklet lép.
3. § E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és az azt követı napon hatályát
veszti.
Hajdúnánás, 2012. április 26.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. április 27.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
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A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
20/2012. (IV. 27.) Önkormányzati Rendelete
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket
rendeli el:

1. § A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 39. §-a a következı (6)
bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az önkormányzat gazdálkodását az 5. mellékletben meghatározott szakfeladatokon
végzi.”

2. § Az Ör. e rendelet 1. melléklete szerinti 5. melléklettel egészül ki.
3. § E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és az azt követı napon hatályát
veszti.

Hajdúnánás, 2012. április 26.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. április 27.

Dr. Kiss Imre
jegyzı
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1. melléklet a 20/2012. (IV. 27.)
Önkormányzati Rendelethez

„5. melléklet a 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelethez
Az önkormányzat által alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
381101
381202
412000
421100
522001
562912
562913
680002
749050
800000
813000
841133
841154
841163
841192
841402
841403
841901
841902
841906
841908
842155
842428
842531
854314
856011
856091
882114
882116
882121
882122
882123
882124
882203
889101

Települési hulladék összetevıinek válogatása, elkülönített begyőjtése, szállítása, átrakása
Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása
Lakó- és nem lakóépület építése
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Máshová nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység
Biztonsági, nyomozói tevékenység
Zöldterület kezelés
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közvilágítás
Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
Központi költségvetési befizetések
Finanszírozási mőveletek
Fejezeti és általános tartalék elszámolása
Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
Bőnmegelızés
Polgári védelem ágazati feladatai
Szociális ösztöndíjak
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Szakképzési és felnıttképzési támogatások
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj méltányossági jogon
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Köztemetés
Bölcsıdei ellátás
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890301
890302
890442
910203
931102
931201
940000

Civil szervezetek mőködési támogatása
Civil szervezetek program és egyéb támogatása
Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása
Múzeumi kiállítási tevékenység
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
Versenysport-tevékenység és támogatása
Közösségi, társadalmi tevékenységek”

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Hajdúnánás Városi
Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatalának
köztisztviselıi
közszolgálati
jogviszonyának egyes kérdéseirıl szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
21/2012. (IV. 27.) Önkormányzati Rendelete
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselıi
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésben és
237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
(1)

E rendelet hatálya a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (a
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselıkre
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és közszolgálati ügykezelıkre (a továbbiakban együtt: közszolgálati tisztviselı), a 12. §ban foglalt rendelkezések a közszolgálati tisztviselıkre és a nyugállományban lévı
köztisztviselıkre terjednek ki.
(2)

A 4. alcímben foglalt rendelkezések a nyugállományban lévı köztisztviselıkre
terjednek ki.

(3)

E rendelet 4-11. §-aiban foglalt rendelkezések a polgármesterre is kiterjednek.
1. Vezetıkre vonatkozó szabályok
2. §

(1)

A Polgármesteri Hivatalban az elkülönült szervezeti egységek vezetésére, irodavezetıi
munkakör betöltésére is kinevezhetı a köztisztviselı, amely a közszolgálati
tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény(a továbbiakban: Kttv.) szerinti
osztályvezetıi szintnek felel meg.

(2)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete vezetıi illetménypótlékot állapít
meg.

(3)

A vezetıi illetménypótlék mértéke a vezetı alapilletményének 10 %-a.
2. Illetménykiegészítés
3. §

(1)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete valamennyi felsıfokú iskolai
végzettségő és valamennyi középiskolai végzettségő köztisztviselı részére
illetménykiegészítést állapít meg.

(2)

Az illetménykiegészítés mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendelete
tartalmazza.

3. Juttatások, támogatások
4. §
(1)

A közszolgálati tisztviselı a Kttv-ben meghatározott alanyi jogon járó juttatásokon túl
egyéb juttatásokban részesülhet.

(2)

A közszolgálati tisztviselı közszolgálati jogviszonyának nyugdíjba vonulása kapcsán
történı megszüntetésekor két havi illetményének megfelelı összegő külön juttatásra
jogosult.

(3)

A Polgármesteri Hivatalközszolgálati tisztviselıi részére a (2) bekezdésben
meghatározottan túl visszatérítendı, és vissza nem térítendı juttatások biztosíthatóak.
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a.) Visszatérítendı juttatásként:
aa.) lakásépítési, -vásárlási támogatás,
ab.) illetményelıleg és
ac.) családalapítási támogatás biztosítható.
b.) Vissza nem térítendı juttatásként:
ba.) szociális támogatás és
bb.) képzési, továbbképzési támogatás biztosítható.
(4)

A (3) bekezdésben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és
elszámolás rendjét, valamint a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott juttatások
visszatérítésénekszabályait a jegyzı a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
5. §

(1)

A Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselıi - az erre a célra létrehozott alapból lakásépítésük-, vásárlásuk munkáltatói kölcsönnel való támogatását kérhetik.

(2)

Az alap forrása a támogatásban részesített dolgozók által visszafizetett törlesztés, az idı
elıtt megtérített támogatások összege, továbbá az önkormányzat éves költségvetésében
biztosított külön támogatás.
6. §

A Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselıjét házasságkötése vagy gyermekének
születése esetén családalapítási támogatás illeti meg.
7. §
A közszolgálati tisztviselık anyagi megterhelésekkel járó rendkívüli események esetén
szociális támogatásban részesíthetık.
8. §
A 6-7. §-ban meghatározott támogatások éves összegérıl a képviselı-testület a költségvetési
rendeletében, annak tartaléka terhére, a felhasználás függvényében dönt.

9. §
(1)

A közszolgálati tisztviselık átmeneti anyagi gondjainak enyhítése érdekében
illetményelılegben részesíthetık.

(2)

Az illetményelılegre éves szinten a bérkeret 5 %-a használható fel.
10. §

(1)

A közszolgálati tisztviselı a hivatal céljainak az éves képzési, továbbképzési tervnek
megfelelı tanfolyamok folytatása érdekében képzési, továbbképzési támogatásban
részesíthetı.
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(2)

A képzési, továbbképzési támogatás forrása az önkormányzat éves költségvetési
rendeletében az erre a célra elkülönített tartalék.
11. §

(1)

A közszolgálati tisztviselı naptári évenként - választása szerint - cafeteria juttatásként a
Közszolgálati Szabályzat mellékleteként kiadott Cafetéria Szabályzatban meghatározott
juttatásokra jogosult.

(2)

Az (1) bekezdés szerinti cafetéria juttatások éves keretösszegét Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat éves költségvetési rendeletében
határozza meg.
12. §

(1)

Az elhunyt közszolgálati tisztviselı és nyugállományú köztisztviselı temetési
költségeinek megtérítéséhez kegyeleti támogatás nyújtható.

(2)

A támogatások éves összegérıl a képviselı-testület az éves költségvetési rendeletében,
annak tartaléka terhére, a felhasználás függvényében dönt.
4. A nyugállományú köztisztviselı részére adható támogatás
13. §

(1)

A nyugállományú köztisztviselı a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján
eseti szociális segélyben részesíthetı.

(2)

Eseti szociális segély céljára az önkormányzat a költségvetésében fedezetet biztosít,
mely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. Eseti szociális segély
céljára a nyugalmazott köztisztviselık létszámának és az illetményalap 75 %-ának
szorzatával képzett összeg tervezhetı.
Záró rendelkezések
14. §

(1)

E rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. március
1-jétıl kell alkalmazni.

(2)

Hatályát veszti 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. (III. 25.) Önkormányzati Rendelet.

Hajdúnánás, 2012. április 26.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı
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Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2012. április 27.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 23/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati Rendelettel módosított 20/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
22/2012. (IV. 27.) Önkormányzati Rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló, a 23/2009.
(IX. 28.) Önkormányzati Rendelettel módosított 20/2004. (V. 03.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény 29. § (1) bekezdésében e.) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló, a 23/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati Rendelettel módosított 20/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet melléklete
helyébe e rendelet melléklete lép.
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2. §
Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2012. április 26.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2012. április 27.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

346
Melléklet
a 22/2012. (IV. 27.) Önkormányzati Rendelethez

Intézményi térítési díjak
az egyes személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézményekben

I./ A Városi Bölcsıde intézményi térítési díja

0 Ft

II./ Az étkeztetést biztosító intézményekben figyelembe vehetı nyersanyagnormák
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

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

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

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a talajterhelési
díjról szóló 10/2012. (II. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
(Dr. Juhász Endre alpolgármester úr visszajött a terembe, így a testület 9 fıvel
folytatta tovább a munkát.)
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a rendeletmódosítás célja az, hogy
kidolgozzák az aránytalanul magas költséggel járó személyek vonatkozásában a
kedvezmények és mentességek rendszerét.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Tóth Péter a Hépszolg Kft. ügyvezetıje kiegészítésként elmondta, a Kft.
részletfizetési lehetıséget biztosít a tulajdonosoknak a rákötés költségeire. Az összeg
50%-át elıre be kell fizetni, a többit pedig 10 hónapon keresztül egyenlı részletekben,
akik pedig egy összegben fizetik be, 10%-os kedvezményt kapnak.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, meg kell adni a kedvezményt és
mentességet, de csökkenteni kell annak mértékét, annak érdekében, hogy a rendelet
elérje a célját. İ 200.000,- Ft-ot javasol határnak.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, befogadja alpolgármester úr javaslatát.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról a Dr. Juhász Endre
alpolgármester úr által javasolt 200.000,- Ft-os összeghatárral kiegészítve.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
23/2012. (IV. 27.) Önkormányzati Rendelete
a talajterhelési díjról szóló 10/2012. (II. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket
rendeli el:
1. § (1) A talajterhelési díjról szóló 10/2012. (II. 28.) Önkormányzati Rendelet 2. § az alábbi
(5)-(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kérelemre a talajterhelési díj 80 % ának megfizetése alól mentsül az a lakossági
kibocsátó, aki számára ingatlanának a rendelkezésre álló csatornába való bekötése
aránytalanul nagy költséggel járna. Aránytalanul nagy költségnek a 200.000 Ft
feletti költség minısül.
(6) Az ingatlan rendelkezésre álló csatornába való bekötésének költségét a szolgáltató
igazolja.”
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2. § E rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2012. április 26.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. április 27.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a költségvetési
intézmények 2011. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzésének tapasztalatairól
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát
elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
178/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati fenntartású
költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalban 2011. évben végzett
pénzügyi-gazdasági ellenırzések tapasztalatairól készült beszámolót elfogadja.
Felelıs:

-

Határidı:

-

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató az önkormányzat
2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; az Egészségügyi és
Szociális Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
(Oláh Miklós képviselı úr visszajött a terembe, így a testület 10 fıvel folytatta tovább
a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony arról beszélt, ez egy társadalmi probléma,
amire oda kell figyelni. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat plusz feladatokat
vállalt fel ezzel kapcsolatban, amivel nagymértékben segíti az önkormányzat
munkáját. Fontosnak tartja, hogy az oktatás során az iskolák, mint partnerek és
figyelmeztetı rendszerek közremőködjenek a gyermekvédelmi feladatok ellátásában.
Buczkó József képviselı úr arról beszélt, ez a tájékoztató egy látlelet, amire oda kell
figyelni. A szolgálat olyan példával jár elı, amit a városon túl is követhetnének a
gyermekvédelmi feladatot ellátó szervezetek.
Dombi György képviselı úr arról beszélt, a bőnmegelızés, az ifjúság ellenırzése a
probléma, amiben az intézményvezetık nem vállalnak szerepet. Kéri, hogy ık is
vegyenek részt az ifjúságvédelemben.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ez egy összetett dolog, amely kezelésében
több szervezet mőködik együtt. Meg kell keresni azokat a gyakorlatokat, amelyek a
helyzet javításához vezetnek. A város jövıjérıl van szó, hiszen ezek a gyerekek fogják
képezni késıbb a város felnıtt lakosságát. İ is kéri az intézményvezetık segítségét,
hiszen a pedagógusok a felelısek az ifjúságért, vegyenek részt a védelmi feladatok
ellátásában. A konfliktus kerülése nem megoldás arra, hogy 13-14 éves fiatalok ittas
állapotban az utcán tartózkodnak a kései órákban. Ennek megoldásához kellenek a
szülık, a pedagógusok és a rendırök is. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatnak
megköszönte az elvégzett munkáját.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a tájékoztató határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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179/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében
foglaltak alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített
éves értékelést megtárgyalta, és a mellékletekkel együtt azt elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatót a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatalának küldje meg.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2012. május 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató
hajdúnánási közétkeztetés táplálkozás-egészségügyi helyzetérıl 2011. évben
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

a

Az elıterjesztést tárgyaló Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; az Egészségügyi és
Szociális Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a Start program egyik célja, hogy
ellenırzött zöldséget juttassanak el a konyhákra. Kéri, hogy a két bizottság együttesen
dolgozzon ki egy intézkedési tervet a menza megreformálására.
Megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Cserép Tiborné a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv Hajdúböszörményi, Polgári Kistérségi Népegészségügyi
Intézet munkatársa elmondta, ez egyenlıre csak egy ajánlás, ami majd csak késıbb
lesz kikényszeríthetı.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony azt kérdezte, ez az ellenırzés nem
terjedhetne-e ki az iskolai büfékre is.
Kovács Zsolt képviselı úr azt kérdezte, nem lehet-e kitiltani az energiaitalokat az
oktatási intézményekbıl.
Buczkó József képviselı úr azt kérdezte, a közétkeztetési konyhák milyen mértékben
használnak helyi alapanyagokat.
Cserép Tiborné a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv Hajdúböszörményi, Polgári Kistérségi Népegészségügyi
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Intézet munkatársa válaszában elmondta, a büfék ellenırzésére és az energiaitalok
kitiltására nincs törvényi lehetıség. A helyi termesztéső alapanyagok használatáról
nincsenek adataik.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, érdekesnek tartja, hogy a sertészsír használatát
kizárhatják a konyhákról, hiszen a növényi olajok sem sokkal egészségesebbek. Az
ételek adatainak feltüntetése a menza étlapján szerinte felesleges, nem azt nézik a
gyerekek, amikor a menüt választják. Az egészséges táplálkozás megfelelı mozgás
nélkül semmit sem ér.
Szólláth Tibor polgármester úr ezzel kapcsolatban elmondta, elızı nap volt az elsı
kajak-kenu csapat vízre szállása, ami egy újabb lehetıség a gyerekeknek a mozgásra,
hiszen ez valóban fontos tényezı az egészséges életmódhoz.
Buczkó József képviselı úr elmondta, azért kérdezte mennyi helyi zöldséget
használnak, mert a gyerekek nagy része a közétkeztetés által kell, hogy bevigye a
szükséges tápanyagokat, és gyakran az alapanyagok nem frissek.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, táplálkozásunk befolyásolja az
egészségünket, ezért a gyerekek vonatkozásában ez a kérdés különösen fontos.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a tájékoztató határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
180/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Hajdúböszörményi, Polgári
Kistérségi Népegészségügyi Intézetének a hajdúnánási közétkeztetés táplálkozásegészségügyi helyzetérıl 2011. évben címő tájékoztatóját megismerte és tudomásul
veszi.
Felelıs:
Határidı:

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Kft. Hajdúnánáson végzett hulladékkezelési tevékenységével és
a hozzá kapcsolódó kommunális adózással kapcsolatban
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, milyen nehézségekkel küzd a Kft.
Ötvös Attila képviselı úr azt kérdezte milyen kintlévıségek vannak, és mit tesznek
ezek behajtására.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, van-e információ arról, milyen
összetételő a Hajdúnánásról elszállított hulladék.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, Hajdúnánáson a szolgáltatásnak a
¾ részét a lakosok fizetik, a többit az önkormányzat és így kerül egy összegben
átutalásra a Kft. részére, azonban a többi településen a lakosok egyénileg fizetik ezért
nehéz behajtani.
Németh Balázs a Kft. képviselıje válaszában elmondta, körülbelül 300 milliós
kintlévısége van a cégnek. A részletes intézkedési tervrıl, illetve a hulladék
összetételérıl küldhetnek írásos anyagot a testület részére, ha kérik, de most nem tud
errıl tájékoztatást adni.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 7 igen szavazat és 3 tartózkodás
(Oláh Miklós, Dr. Kis Ágnes, Dr. Juhász Endre) mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
181/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Kft. Hajdúnánáson végzett hulladékkezelési tevékenységérıl és
a hozzá kapcsolódó kommunális adózással kapcsolatban készült beszámolót
megtárgyalta, és azt tudomásul veszi.
Felelıs:
Határidı:

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az alapító okiratokban még az alábbi
módosítások szükségesek:
Minden alapító okiratban módosításra kerül:
- Gazdálkodási jogköre helyett Gazdálkodási besorolása
Szakfeladat száma, megnevezése:
- 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai helyett 841907
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
GEI alapító okiratában:
5. pontban:
- Jogszabályban meghatározott közfeladata: A gazdálkodás bizonylatainak
nyilvántartása, a pénzügyi, számviteli beszámolók elkészítése. Egyéb
számviteli szolgáltatások, valamint bérszámfejtéssel kapcsolatos
tevékenységek.
- Szakágazati besorolás: 692000 számviteli tevékenység
Rendelı Intézet alapító okiratában:
- A 3. pontban a telephelynél és a 17. pontban az ingatlanok címeinél Rózsa
F. u. helyett Elıháti u. 1. szám szerepel.
Kırösi alapító okiratában:
I. Összetett Iskola ponton belül:
I/2. Csiha Gyızı Intézményegység
- Szakközépiskola
általános mőveltséget megalapozó 9-12., illetve 9-13. évfolyamon
szakképzés 13-14-15. évfolyamon
-

Tanmőhelyi oktatás címő ponton belül: nıi ruhakészítı helyett férfi szabó,
nıi szabó

Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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182/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbi intézmények 2012.
július 1. napjától hatályos alapító okiratait a mellékletek szerint az alábbi módosításokkal
fogadja el:
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
A 2. pont kiegészül az alábbi telephellyel.
4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3. (Somorjai
László Városi Sportcsarnok)
A 4. „Gazdálkodási jogköre” pont elnevezése „Gazdálkodási besorolása” elnevezésre
módosul, ugyanezen pont második bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül.
„Ellátja továbbá a Hajdúnánási Roma
Nemzetiségi Önkormányzat és az ÉszakHajdúsági Szakképzés Szervezési Társulás
gazdálkodási feladatait a külön jóváhagyott
szabályozás szerint.”
Az 5. pont „Alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése” részbıl törlésre kerülnek
az alábbi szakfeladatok.
381101
Települési hulladék összetevıinek válogatása, begyőjtése, szállítása,
átrakása
522110
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522130
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
681000
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
711100
Építészmérnöki tevékenység
711200
Mérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás
749050
Máshová nem sorolható egyéb szakmai, tevékenység
791100
Utazásközvetítés
799000
Egyéb foglalás
802000
Biztonsági rendszer szolgáltatás
841116
Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841126
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841127
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841354
Területpolitikai támogatások és tevékenységek
841401
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı
szolgáltatások
841901
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
842521
Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
842522
Megelızés, (szak)hatósági tevékenység
854234
Szociális ösztöndíjak
882111
Rendszeres szociális segély
882125
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
890441
Közcélú foglalkoztatás
890442
Közhasznú foglalkoztatás
890443
Közmunka
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Az 5. pont „Alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése” rész kiegészül az alábbi
szakfeladatokkal.
381101
Települési hulladék összetevıinek válogatása, elkülönített begyőjtése,
szállítása, átrakása
522001
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
522003
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
680001
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
711000
Építészmérnöki tevékenység, mőszaki tanácsadás
749050
Máshová nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység
790000
Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
800000
Biztonsági, nyomozói tevékenység
841116
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841126
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841127
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841154
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
854314
Szociális ösztöndíjak
882111
Aktív korúak ellátása
889967
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
890441
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
890442
Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú
közfoglalkozatása
890443
Egyéb közfoglalkoztatás
940000
Közösségi, társadalmi tevékenységek
Az 5. pont „Alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése” résznél:
a 841907 számjelő, „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveivel”
szakfeladat megnevezése „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel”
megnevezésre módosul.
A 12. „Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony” pontnál „a
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény” szövegrész helyébe „a
közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény” szövegrész kerül.
A 13. „Feladatellátást szolgáló vagyon” pontnál
„Az
ingatlanok
és
ingóságok
az
önkormányzat tulajdonát képezik, melynek
kezelıi jogát az intézmény látja el az
önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési
jog
gyakorlásáról
szóló
9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
és
egységes
szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször módosított
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.”
szövegrész helyébe
„Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati vagyonról
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és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról
szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet)
szerint.”
szövegrész kerül.
A 14. „Vagyon feletti rendelkezés joga” pontnál
„az ingatlan bérbeadás a Vagyonrendelet
10. § (4)-(5) bekezdései, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés pedig a
12. § (3) bekezdése szerint.”
szövegrész helyébe
„Az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 13. §
(3) és (4) bekezdése, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 15. § (1) bekezdése, a selejtezés
pedig a 15. § (3) bekezdése szerint.”
szövegrész kerül.

A 15. „Ingatlanok címe, helyrajzi száma” pont kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3.
3600. hrsz. (alapterület: 1774 m2)”
- Hajdúnánási Óvoda
Az 5. „Gazdálkodási jogköre” pont elnevezése „Gazdálkodási besorolása” elnevezésre
módosul.
A 6. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” résznél törlésre kerül az alábbi szakfeladat:
841901 önkormányzatok valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
A 6. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” résznél
törlésre kerül az alábbi szakfeladat:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

A 6. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” rész kiegészül az alábbi szakfeladattal.
841907 önkormányzatok
elszámolásai
költségvetési szerveikkel

a

A 6. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” rész
kiegészül az alábbi szakfeladattal:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása
-

Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
A 4. „Gazdálkodási jogköre” pont elnevezése „Gazdálkodási besorolása” elnevezésre
módosul.
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A 6. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” résznél törlésre kerül az alábbi szakfeladat:
841901 önkormányzatok valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
A 6. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” résznél
törlésre kerül az alábbi szakfeladat.
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

A 6. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” rész kiegészül az alábbi szakfeladattal:
841907 önkormányzatok
elszámolásai
költségvetési szerveikkel

a

A 6. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” rész
kiegészül az alábbi szakfeladattal:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása
-

Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola,
Kollégium
Az 5. „Gazdálkodási jogköre” pont elnevezése „Gazdálkodási besorolása” elnevezésre
módosul.
Az 5. pont „Szakközépiskola” résznél lévı „általános mőveltséget megalapozó 9-12.,
illetve 9-13. évfolyamon szakképzı 13-14-15. évfolyamon” szövegrész helyébe a
következı szövegrész lép:
„általános mőveltséget megalapozó 9-12., illetve 9-13. évfolyamon
szakképzés 13-14-15. évfolyamon”
A 6. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” résznél törlésre kerülnek az alábbi
szakfeladatok:
841901 önkormányzatok valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
931102 Sportlétesítmények mőködtetése és
fejlesztése
931100 Sportlétesítmény mőködtetése
- iskolai
sport
mőködtetése
(diáksport egyesületi formában)
- iskolai könyvtár mőködtetése
- intézményi vagyon hasznosítása
A 6. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” résznél
törlésre kerül az alábbi szakfeladat:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
A 6. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” rész kiegészül az alábbi szakfeladattal:
841907
931204

önkormányzatok elszámolásai a
költségvetési szerveikkel
Iskolai, diáksport-tevékenység és
támogatása
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A 6. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” rész
kiegészül az alábbi szakfeladattal:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása
A 6. pont „Alaptevékenységek” rész Tanmőhelyi oktatás címő ponton belül: a
„nıiruha- készítı” szövegrész helyébe „férfi szabó, nıi szabó” szövegrész lép.
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény
Az 5. „Gazdálkodási jogköre” pont elnevezése „Gazdálkodási besorolása” elnevezésre
módosul.
A 7. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” résznél törlésre kerül az alábbi szakfeladat:
841901 önkormányzatok valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
A 7. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” résznél
törlésre kerül az alábbi szakfeladat:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

A 7. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” rész kiegészül az alábbi szakfeladattal:
841907 önkormányzatok
elszámolásai
költségvetési szerveikkel

a

A 7. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” rész
kiegészül az alábbi szakfeladattal:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása
- Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
A 4. „Gazdálkodási jogköre” pont elnevezése „Gazdálkodási besorolása” elnevezésre
módosul.
A 10. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” résznél törlésre kerül az alábbi szakfeladat:
841901 önkormányzatok valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
A 10. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenységek” résznél
törlésre kerül az alábbi szakfeladat:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

A 10. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” rész kiegészül az alábbi szakfeladattal:
841907 önkormányzatok
elszámolásai
költségvetési szerveikkel

a

A 10. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenységek” rész
kiegészül az alábbi szakfeladattal:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása
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- Városi Bölcsıde
A 4. „Gazdálkodási jogköre” pont elnevezése „Gazdálkodási besorolása” elnevezésre
módosul.
A 6. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” résznél törlésre kerülnek az alábbi
szakfeladatok:
841901 önkormányzatok valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
A 6. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” rész kiegészül az alábbi szakfeladattal:
841907 önkormányzatok
elszámolásai
költségvetési szerveikkel

a

A 6. pont kiegészül „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység”
szövegrésszel, amely kiegészül az alábbi szakfeladattal.
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény
A 4. „Gazdálkodási jogköre” pont elnevezése „Gazdálkodási besorolása” elnevezésre
módosul.
Az 5. pont a „692000 számviteli tevékenység” szövegészt megelızıen kiegészül a
következı szövegrésszel:
„A gazdálkodás bizonylatainak nyilvántartása, a pénzügyi, számviteli beszámolók
elkészítése. Egyéb számviteli szolgáltatások, valamint bérszámfejtéssel kapcsolatos
tevékenységek.”
A szövegrészt követıen a „692000 számviteli tevékenység” szövegrész helyébe a
következı szövegrész lép: „Szakágazati besorolás: 692000 számviteli tevékenység”
Az 5. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” résznél törlésre kerülnek az alábbi
szakfeladatok:
841901 önkormányzatok valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
931102 Sportlétesítmények mőködtetése és
fejlesztése
A 5. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” résznél
törlésre kerül az alábbi szakfeladat:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
A 5. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” rész kiegészül az alábbi szakfeladattal:
841907 önkormányzatok elszámolásai
költségvetési szerveikkel

a

A 5. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” rész
kiegészül az alábbi szakfeladattal:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása
A 16. „Az ingatlanok címe, helyrajzi száma” pontnál törlésre kerül az alábbi szövegrész:
„4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3.
3600. hrsz. (alapterület: 1774 m2)”

360
− Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet
A 3. pont „Telephelye” résznél és a 17. pont „ Az ingatlanok címe és helyrajzi száma”
résznél a „4085 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1.” cím „4085 Hajdúnánás-Tedej, Elıháti
u. 1.” címre módosul.
A 4. „Gazdálkodási jogköre” pont elnevezése „Gazdálkodási besorolása” elnevezésre
módosul.
Az 5. pontnál törlésre kerül az alábbi szövegrész
„Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján : közszolgáltató költségvetési szerv
- közszolgáltató szerv fajtája: közintézet”
A „- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:” szövegrész helyébe pedig a „Gazdálkodási
jogköre:” szövegrész kerül.
A 6. pont „Alaptevékenységei” résznél törlésre kerül az alábbi szövegrész:
„2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése :
851219 Háziorvosi szolgálat
851242 Járóbetegek gondozóintézeti ellátása
851253 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása
851297 Védınıi szolgálat
2010. január 1-tıl”
A 6. pontból törlésre kerül az alábbi szövegrész:
„Kiegészítı tevékenysége: nincs
Kisegítı tevékenysége:
nincs”
A 15. „Feladatellátást szolgáló vagyon” pontnál
„ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonai, melynek kezelıi jogát az intézmény
látja el az önkormányzati vagyonról és az arról
való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló,
többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott
18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet (a
továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.”
szövegrész helyébe
„Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról
szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati
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Rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet)
szerint.”
szövegrész kerül.

A 16. „Vagyon feletti rendelkezés” pontnál
„az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet
10. §-a, a rendeltetésszerő használatot
meghaladó vagyontárgyak hasznosítása a
14. §-a, a selejtezés pedig a 14.§ (3) bekezdés
szerint”
szövegrész helyébe
„Az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 13. §
(3) és (4) bekezdése, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 15. § (1) bekezdése, a selejtezés
pedig a 15. § (3) bekezdése szerint.”
szövegrész kerül.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2012. május 15.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
fenntartó által az önkormányzati fenntartású általános iskolában a 2012-2013.
tanévben indítható elsı osztályok létszámára vonatkozóan
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 megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslat elsı és második pontját
egyaránt 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
183/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a 2012/2013.
tanévben az önkormányzati fenntartású Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium,
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Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat elsı
évfolyamán induló osztályok létszámát, amelyek az alábbiak:

Bocskai István Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat

A 2012/2013. tanévben az elsı A 2012/2013. tanévben
évfolyamon induló osztályok
az elsı évfolyamon
száma
induló osztályok létszáma
Egy emelt óraszámú
31 fı
matematika osztály
Egy Értékközvetítı és
31 fı
Képességfejlesztı
Program szerinti osztály
Kettı emelt szintő informatika
48 fı (24 – 24 fıs
osztály
osztályok)
Egy emelt szintő idegen nyelv
20 fı
osztály

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012/2013. tanévi beiskolázási
adatok ismeretében a 132/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat
2. bekezdését a következı 2. mondattal kiegészíti:
A képviselı-testület a 2012/2013. tanévben induló elsı osztályok létszáma tekintetében a
meghatározott minimum 26 fıs osztálylétszámhoz képest 6 fı eltérést engedélyez.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetı tájékoztatásáról, valamint a
képviselı-testület 2012. júniusi ülésére az önkormányzat fenntartásában mőködı
nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. tanévben indítható osztályok, csoportok
számára, valamint a maximális létszámtól való eltérés engedélyezésére vonatkozó
elıterjesztés készítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. május 4. - intézményvezetı tájékoztatása
2012. június 28. - elıterjesztés készítése a 2012/2013. tanévben indítható
osztályok, csoportok számára, valamint a maximális létszámtól való eltérés
engedélyezésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, jó lenne, ha egy ilyen támogatás igényléséhez
nem azzal kellene kalkulálni, hogy milyen mértékő adósággal számolhat az
önkormányzat.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
184/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország 2012. évi
központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja
alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı
önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következı nyilatkozatot teszi:
I.

A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1.000 fı, vagy a feletti
(17.799 fı).

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 2012. évben ilyen
jogcímen 564.000 ezer forint összegő bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 73.251 ezer forint
összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı könyvvizsgálatra kötelezett, az
önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási igény benyújtásáról.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. április 30.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúsági
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
185/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúsági Többcélú
Kistérségi Társulás (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám) Társulási
Tanácsa által 2012. március 28-án jóváhagyott Társulási Megállapodás módosítását
megismerte és azt a melléklet szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás
értesítésérıl gondoskodjon és felhatalmazza a módosított Társulási Megállapodás
aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. április 30.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
pedagógiai szakszolgálati feladatok körzeti jellegő ellátása kapcsán 2011. évben
felmerült kiadások Hajdúnánás és Hajdúdorog települések közötti megosztásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
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A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
186/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a Bocskai István
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat által a pedagógiai szakszolgálati feladatok körzeti jellegő ellátása
kapcsán településenként megállapított mutatószámok, bevételek és kiadások
célellenırzésérıl készült 5579-3/2012. számú jelentést, amely alapján a pedagógiai
szakszolgálati feladatok körzeti jellegő ellátása kapcsán 2011. évben felmerült kiadások
Hajdúnánás és Hajdúdorog települések közötti megosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá.
Az elszámolás során figyelembe vehetı kiadások és bevételek
(29.892.875 Ft – 25.907.700 Ft) 3.985.175 Ft, amelybıl
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat 62,18 %-ot, 2.477.982 Ft-ot,
- Hajdúdorog Városi Önkormányzat 37,82 %-ot, 1.507.193 Ft-ot
visel.

különbözete

Hajdúdorog Városi Önkormányzat által 2011. évben fizetett elılegek összege 709.000 Ft.
A 152/2011. (IV. 28.) számú Képviselı-testületi Határozattal elfogadott 2010. évi
elszámolás alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat fizetési kötelezettsége 179.000 Ft.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat és Hajdúdorog Városi Önkormányzat közötti
elszámolás egyenlege 2011. évre:
Hajdúdorog által ténylegesen fizetendı hozzájárulás
Hajdúdorog által fizetett elılegek összege
2010. évi elszámolás egyenlege
Különbözet:

1.507.193 Ft
- 709.000 Ft
- 179.000 Ft
619. 193 Ft

Hajdúdorog Városi Önkormányzat a keletkezett 619.193 Ft fizetési kötelezettségét a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat és Hajdúdorog Városi Önkormányzat között 2010.
február 19-én kötött – a pedagógiai szakszolgálati feladatok körzeti jellegő ellátásáról
szóló – 1528-2/2010. számú megállapodás 11. pontja értelmében 2012. május 10-ig köteles
átutalással teljesíteni a Hajdúnánás Városi Önkormányzat pénzforgalmi számlájára.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésérıl tájékoztassa Hajdúdorog
város polgármesterét, és gondoskodjon Hajdúnánás város költségvetési rendeletének
módosításáról.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. május 4.
- Hajdúdorog polgármesterének tájékoztatására
2012. június 30. - a költségvetési rendelet módosítására

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közoktatási Minıségirányítási Programjának
felülvizsgálatára beérkezett szolgáltatási árajánlatokra
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát a bizottsági javaslatokkal
kiegészítve 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
187/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közoktatási Minıségirányítási Programjának felülvizsgálatával a Kompetencia Forrás
Kft-t (4200 Hajdúszoboszló, Margaréta u. 20. szám) bízza meg.
A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közoktatási Minıségirányítási
Programjának felülvizsgálatához kapcsolódó feladatok elvégzésének a határidejét 2012.
június 8. napjában határozza meg, a szakértıi közremőködés költsége pedig bruttó
150.000,- Ft összegben az önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezésre került.
Felkéri a polgármestert, hogy a Kompetencia Forrás Kft. képviselıjét a képviselı-testület
döntésérıl értesítse, az elkészített szakértıi véleményt a képviselı-testületnek mutassa be,
egyben felhatalmazza a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közoktatási Minıségirányítási
Programjának felülvizsgálatához kapcsolódó feladatok elvégzésének feltételeit rögzítı
szerzıdés aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. május 8. - szerzıdés megkötésére
2012. június 28. - felülvizsgált Önkormányzati Közoktatási Minıségirányítási
Program képviselı-testület elé terjesztésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Óvoda és a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı
Iskola és Kollégium mőködésének törvényességi ellenırzésére beérkezett szolgáltatási
árajánlatokra
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát a bizottsági javaslatokkal
kiegészítve 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
188/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Óvoda (4080
Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.) és a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-,
Szakképzı Iskola és Kollégium (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. sz.) mőködésének
törvényességi ellenırzésével a tanügyi dokumentumok és nyilvántartások területén a
Kompetencia Forrás Kft-t (4200 Hajdúszoboszló, Margaréta u. 20. szám) bízza meg.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Óvoda és a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium mőködésének törvényességi ellenırzéséhez
kapcsolódó feladatok elvégzésének a határidejét 2012. június 8. napjában határozza meg, a
szakértıi közremőködés költsége pedig bruttó 270.000,-Ft összegben az önkormányzat
2012. évi költségvetésében tervezésre került.
Felkéri a polgármestert, hogy a Kompetencia Forrás Kft. képviselıjét a képviselı-testület
döntésérıl értesítse, az elkészített szakértıi véleményt a képviselı-testületnek mutassa be,
egyben felhatalmazza a Hajdúnánási Óvoda és a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium mőködésének törvényességi ellenırzéséhez
kapcsolódó feladatok elvégzésének feltételeit rögzítı szerzıdés aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. május 8. - szerzıdés megkötésére
2012. június 28. - szakértıi vélemény képviselı-testület elé terjesztésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a látványcsapatsport
támogatásra
vonatkozó
pályázatokhoz
szükséges
elızetes
hozzájárulásokról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérte, kapjanak folyamatos tájékoztatást a
pályázatok állásáról.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
189/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elızetes hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Hajdúnánás Góliát Bútor Futball Klub (4080 Hajdúnánás, Bocskai u.
12-14. sz.) pályázata kapcsán a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdés a.) pontja alapján a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában lévı, 4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 16. szám
alatti, „Kivett sporttelep” mővelési ágú, 5.5928 m2 területő ingatlanon lévı szociális
épület tetırekonstrukciójának, a lelátó és 2 db labdafogó háló beruházásának
üzembe helyezését követı legalább 15 éves idıtartamra, a beruházás üzembe
helyezését követı 30 napon belül, a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog
kerüljön bejegyzésre az ingatlan tulajdoni lapjára.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a Hajdúnánás Góliát
Bútor Futball Klubot (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14.) értesítse és
felhatalmazza a nyilatkozat aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. április 30.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
190/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elızetes hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Kispályás Mőfüves Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt.
10. sz.) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
22/C. § (6) bekezdés a.) pontja alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat
1/1 tulajdoni hányadában lévı, 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. szám alatti, „Kivett
általános iskola” mővelési ágú, 5905 m2 területő ingatlanban lévı szertár, szélfogó
és tornatermi öltözı-vizesblokk felújításának üzembe helyezését követı legalább
15 éves idıtartamra, a felújítás üzembe helyezését követı 30 napon belül, a Magyar
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Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan tulajdoni lapjára.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a Kispályás Mőfüves
Nonprofit Kft-t (4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 10. sz.) értesítse és felhatalmazza
a nyilatkozat aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. április 30.
A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
191/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Hajdúnánás Sportklub (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. sz.) a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenırzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI. 30.) Kormányrendelet, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény értelmében a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában
lévı, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 9. szám alatt, „Kivett napközi otthon” mővelési ágú,
4719 m2 területő ingatlanra sportcsarnok építésére pályázatot nyújtson be.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elızetes hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a benyújtott pályázat kapcsán a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdés a.) pontja alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat
1/1 tulajdoni hányadában lévı, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 9. szám alatt, „Kivett
napközi otthon” mővelési ágú, 4719 m2 területő ingatlanra sportcsarnok építésének üzembe
helyezését követı legalább 15 éves idıtartamra, az építés üzembe helyezését követı
30 napon belül, a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan tulajdoni lapjára.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a Hajdúnánás Sportklubot
(4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. sz.) értesítse és felhatalmazza a nyilatkozat aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. április 30.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete helyi szervezetének
elhelyezésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; valamint Városfejlesztési
Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát a bizottsági javaslatokkal
kiegészítve 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
192/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 30.) Önkormányzati
Rendelettel módosított 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 11. §-a alapján úgy
határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı, Hajdúnánás Kisfaludy u. 15. szám alatti
ingatlanon lévı 28.2 m2 helyiséget a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete
helyi szervezete ingyenes használatába adja 5 év idıtartamra, 2012. május 01. napjától
2017. április 30. napjáig.
A helyiségek üzemeltetésével kapcsolatos főtésköltséget 3674,-Ft/m2/év összegben, az
elektromos energia költségét 635,-Ft/m2/év, a vízellátás költségét 50,-Ft/m2/év összegben
állapítja meg 2012. évre, azzal a kikötéssel, hogy az összeg minden év novemberében
felülvizsgálatra kerül a ténylegesen felmerült átlagfogyasztás alapján és a különbözet
elszámolás után kerül megállapításra a következı évben havonta kiszámlázásra kerülı
összeg. A rezsiköltség kiszámlázása havonta történik.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Mozgáskorlátozottak
Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete elnökét (4025 Debrecen, Széchényi u. 37. szám) értesítse,
valamint a haszonkölcsön szerzıdés elkészítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. május 15. - értesítés megküldése
2012. május 30. - haszonkölcsön szerzıdés megkötése

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Földtulajdonosok Közösségének (4080 Hajdúnánás, Gohér utca 17. szám)
kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát nem javasolja elfogadásra, Városfejlesztési Bizottság pedig nem tárgyalta
meg a napirendet.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, ez az elıterjesztés még további
kiegészítésre szorul és mivel Török képviselı úr nincs jelen, hogy válaszoljon a
felvetıdött kérdésekre, így javasolja a napirendi pont levételét
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el a napirendi pont levételérıl.
A képviselı-testület a napirendi pont levételét 10 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
193/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás

Városi

Önkormányzat

Képviselı-testülete

a

Hajdúnánási

Földtulajdonosok Közösségének (4080 Hajdúnánás, Gohér utca 17. szám)
kérelméhez készült elıterjesztés tárgyalását levette a napirendi pontok közül.
Felelıs:
Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Petropál Nonprofit Kft. (4087 Hajdúdorog, Kiss János u. 27. szám) házi
segítségnyújtás ellátásával kapcsolatos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi, és Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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194/2012. (IV. 26.) 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) kérelmét és a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (2) bekezdés (2b) pont
szerinti hozzájáruló nyilatkozatát adja a szolgáltató további tevékenységének
finanszírozási rendszerbe történı befogadásához.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Petropál Nonprofit Kft. (4087
Hajdúdorog, Kiss János u. 27.) értesítésérıl és a hozzájáruló nyilatkozat
megtételérıl.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. április 30.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Tóth
Sándor 3537 Sajópetri, Dózsa György u. 77. szám alatti lakos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, támogatja a bizottság által javasolt határozati
javaslatot, de kíváncsi arra, nem volt-e más megoldás.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, a kemping úgy lett átadva,
hogy nem készült leltár. Ebbıl kifolyólag nem tudjuk, hogy az üzemeltetı mit vitt be
és esetleg milyen munkálatokat végzett. Az ott készült képeken azonban látszik,
milyen rossz állapotban van, így nem volt más megoldás csak a szerzıdés felmondása
és a tartozások megfizettetése.
Dombi György képviselı úr elmondta, ı személyesen ismeri az illetıt és elmondta
milyen beruházásokat végzet a kempingben, de semmit nem tud számlával igazolni,
így nem is maradt más választás, csak amit polgármester úr is elmondott.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt.
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A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának „A” változatát 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
195/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Tóth Sándor 3537 Sajópetri,
Dózsa Gy. u. 77. szám alatti lakos kérelmét megismerve, az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 30.)
Önkormányzati Rendelettel módosított 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
10. § (7) bekezdése alapján úgy határoz, hogy Tóth Sándor 3537 Sajópetri, Dózsa
György u. 77. által az önkormányzattal szemben fennálló 2.684.362,- Ft tartozás
követelést továbbra is fenntartja, annak elengedését nem támogatja.
A képviselı-testület a tartozás behajtásáról a fizetési meghagyásos eljárásról szóló
2009. évi L. törvény alapján kíván intézkedni.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére továbbá, hogy a
képviselı-testület döntésérıl Tóth Sándor 3537 Sajópetri, Dózsa György u. 77.
szám alatti lakost értesítse.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. május 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Tóth
Andrásné 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3/B. fszt. 1. szám alatti lakos
kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
196/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tóth Andrásné 4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3/B. fszt. 1. szám alatti lakos kérelméhez készült
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elıterjesztést megismerve úgy határoz, hogy a kérelmet nem támogatja, a 4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3/B. fszt. 1. szám alatti lakás bérlıkijelölési jog
jogosultja továbbra is a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22.) legyen.
Felhívja a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. figyelmét, hogy a bérleti
jogviszony megszüntetése során az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek
bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendeletben
foglaltak szerint járjon el.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl Tóth Andrásné 4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3/B. fszt. 1. szám alatti lakost, és a Hajdúnánási
Építı és Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) értesítse.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. május 18. - az értesítésre
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
önkormányzati tulajdonban lévı nem lakás céljára szolgáló helyiség további
hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony felvetette, hogy ha nem lehet garázsként
értékesíteni, akkor meg kellene próbálni üzlethelyiségként.
Szólláth Tibor polgármester úr befogadta a javaslatot, elmondta, elıkészítik az
ingatlan átminısítését és így a napirendi pont levételét javasolja.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el a napirendi pont levételérıl.
A képviselı-testület a napirendi pont levételét 10 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
197/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati
tulajdonban lévı nem lakás céljára szolgáló helyiség további hasznosítására
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vonatkozó elıterjesztés tárgyalását levette a napirendi pontok közül.
Felelıs:
Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az ÉszakAlföldi Regionális Fejlesztési Tanács ÉAOP-3.1.4/A-11 kódszámú, „Közösségi
közlekedés fejlesztése” tárgyú felhívásra „Közösségi közlekedés biztonságának és
színvonalának növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán” címő
pályázat megvalósításához biztosított saját forrás vállalása vonatkozóan
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dombi György képviselı úr arról beszélt, ez a pályázat egy jelentıs elırelépés a
városban lévı buszmegállók helyzetét nézve.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
198/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. április 10-én az
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ÉAOP-3.1.4/A-11 kódszámú, „Közösségi
közlekedés fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott „Közösségi közlekedés biztonságának
és színvonalának növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán” címő
pályázat megvalósításához a saját forrás vállalását az alábbiak szerint kívánja biztosítani:
A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztés teljes összköltsége Hajdúdorog,
Hajdúnánás, Polgár és Görbeháza településekre vonatkozóan 483.302.310,- Ft, melynek a
forrásösszetételét az együttmőködı települési önkormányzatok az alábbiak szerint
kívánják biztosítani:
− támogatás (95 %):
459.137.194,- Ft
− saját forrás (5 %):
24.165.116,- Ft
A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztés teljes összköltségébıl a Hajdúnánás
Városi Önkormányzatot 191.036.108,- Ft terheli.
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A képviselı-testület a fejlesztés teljes összköltségébıl ráesı költségek fedezetét az alábbi
forrásokból kívánja biztosítani:
− támogatás (95 %):
181.484.302,- Ft
− saját forrás (5 %):
9.551.806,- Ft
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fent felsorolt pályázati önerıt
9.551.806,- Ft összeggel, az önkormányzat éves költségvetéseiben, 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 bevételekbıl biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a gesztor Hajdúdorog Város
Önkormányzatának polgármesterét értesítse, valamint a megvalósításhoz szükséges
forrásoknak az önkormányzati költségvetésbe való betervezésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2012. május 10.
- értesítésre
döntés benyújtására - hiánypótlástól függıen

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazattal,
1 fı (Szólláth Tibor) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
199/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Észak-Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács ÉAOP-3.1.4/A-11 kódszámú, „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú
felhívásra benyújtott „Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése
Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán” elnevezéső pályázatot
konzorcium keretében kívánja megvalósítani, így a mellékelt „Konzociumi
együttmőködési megállapodás”-t jóváhagyja.
A képviselı-testület a projekt gesztori feladatainak ellátásával Hajdúdorog Város
Önkormányzatát bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a „Konzociumi együttmőködési megállapodás” aláírására,
és felkéri, hogy a határozatban foglaltakról a gesztor Hajdúdorog Város
Önkormányzatának polgármesterét értesítse.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2012. május 10.
- szerzıdés aláírására, értesítésre
döntés benyújtására
- hiánypótlástól függıen

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
térfigyelı kamera elhelyezésérıl és a térfigyelı kamera által megfigyelt közterület
kijelölésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
200/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a térfigyelı kamera elhelyezésérıl
és a térfigyelı kamera által megfigyelt közterület kijelölésérıl szóló elıterjesztést
megismerve a közterület-felügyeletrıl szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján úgy határoz,
hogy a 0970. hrsz-ú, Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában lévı, ún.
szennyvíz-végátemelı épületére a közterület-felügyelet által üzemeltetett és kezelt, 1 db
térfigyelı kamerát helyez ki, az épülettel szemben, és az 5398. hrsz-ú, Fürdı utca végén
található közterületre kihelyezett hulladékgyőjtı edényzet és környéke megfigyelése
céljából.
A képviselı-testület a 0970. hrsz-ú, Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában lévı,
ún. szennyvíz-végátemelı épületére 1 db térfigyelı kamera kihelyezésének munkáira
bruttó 200.000,- Ft keretösszeget biztosít.
A képviselı-testület a fent megjelölt keretösszeget az önkormányzat 2012. évi
költségvetésében a kommunális szakfeladatokon tervezett elıirányzatok terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a Hajdúnánás Városi
Rendırkapitányságot (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 26-28.), Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát tájékoztassa.
Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz történı nyilvántartásba vételi bejelentési kötelezettségrıl gondoskodjon,
valamint a térfigyelı kamera elhelyezés és a térfigyelı kamera által megfigyelt közterület
adatait a közterület-felügyeletet mőködtetı önkormányzat polgármesteri hivatalának
honlapján tegye közzé.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. május 04. - a tájékoztatásra
2012. május 18. - a bejelentési kötelezettség teljesítésére
2012. június 01. - a közzétételre

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
Európai Parlament Magyarországot elítélı határozatára vonatkozó nyilatkozat
megtételére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát nem javasolja elfogadásra.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dombi György képviselı úr azt kérdezte, nem vált-e ez az elıterjesztés okafogyottá,
hiszen folynak az egyeztetések az unióval.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, igaz ez egy lezárt kérdés, de
magyar állampolgárként felmerül benne a kérdés, hogy az Európai Unió miért szól
bele az ország törvényalkotásába.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, lehet, hogy idejét múlt az elıterjesztés, de az
önkormányzatnak tudatnia kell, nem tőri az ország belügyeibe történı beavatkozást.
Oláh Miklós képviselı úr arról beszélt, nem kellene a napi politikai eseményekre az
önkormányzat reagálnia. Kéri a napirendi pont levételét.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, ha nyilatkozunk, akkor egy város
véleményét közvetítjük nem a testületét és szerinte nem helyénvaló elítélni az Európai
Unió intézkedéseit, ı is kéri a napirendi pont levételét.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a napirendi pont levételérıl.
A képviselı-testület a napirendi pont levételét 6 igen, 2 nem (Szabóné Marth Éva,
Tóth Imre) szavazat és 2 tartózkodás (Dombi György, Kovács Zsolt) mellett elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
201/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Európai Parlament
Magyarországot elítélı határozatára vonatkozó nyilatkozat megtételérıl szóló
elıterjesztés tárgyalását levette a napirendi pontok közül.
Felelıs:
Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HARMINCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Elıterjesztés

a

Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony elmondta, támogatja az elıterjesztést, de minden
esetben készüljön esettanulmány a támogatásban részesülı családokról.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, elegendı-e ez az összeg a
krízisalapba.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, a kérelmezı jelölte meg ezt az
összeget.
Oláh Miklós képviselı úr arról beszélt, sajnos erre az összegre szükség van, de
megfelelı szabályozottsággal kaphassanak csak támogatást a rászorulók.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, támogatja az elıterjesztést, hiszen
minden nap találkoznak olyan családokkal akik segítségre szorulnak és nem tudnak
nekik mást mondani, mint hogy forduljanak a Családsegítıhöz.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal, 1 fı
(Szólláth Tibor) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
202/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a krízishelyzetben levı
egyének és családok azonnali megsegítésére krízisalapot hoz létre 200 eFt összeggel
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az intézmény vezetıjét tájékoztassa,
valamint gondoskodjon a támogatás szabályainak kidolgozásáról és ennek
megfelelıen terjessze elı a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és
természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati
Rendeletet módosítását, valamint gondoskodjon az önkormányzat 2012. évi
költségvetésérıl szóló 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet fentieknek
megfelelı módosításáról.

380

Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. május 15. - a tájékoztatásra
2012. május 31. - a 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati Rendeletet
módosítására
2012. június 30. - a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet
módosítására

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Tedej
Zrt. településrendezési terv módosításának kérelme tárgyában
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság levette a napirendet,
Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Deme Albert a Tedej Zrt. képviselıje ismertette a kérelmet.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a kérelem április 16-án érkezett, így gyors
intézkedés és egyeztetés kellett az ügyben. A kérelmezı állításával ellentétben, a
2008-as tervek szerinti kivitelezés esetében is módosítani kellett volna a
településrendezési tervet, ha eleget kívánnak tenni a kérelemnek.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Kissné Barta Piroska irodavezetı arról beszélt, a településrendezési szerzıdés
megkötése kapcsán merült fel a Tedej Zrt. ezen igénye, ami 4 különbözı helyrajzi
számú ingatlant érint. A szerzıdés-tervezet elfogadásához azt javasolja, hogy
mindenképp kössön ki az önkormányzat a 120 milliós beruházáshoz egy 6 milliós
bankgaranciát. Módosítást javasol még a szerzıdés 4. pontjában is az alábbiak szerint:
a településrendezési eljárás megindítására vonatkozó pont a 17. helyett a 10. pont
legyen.
Dombi György képviselı úr arról beszélt, hogy a környezetvédelmi tanulmányt
mindenképp el kell végezni. A bankgarancia lejártának a beruházás befejezésének
dátumát javasolja.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte a Tedej Zrt. képviselıjétıl, hogy az
elhangzott javaslatok számára elfogadhatóak-e, vagy vegyék le ezt a kérdést most a
napirendek közül és folytassanak további egyeztetést.
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Deme Albert a Tedej Zrt. képviselıje elmondta, számára elfogadhatóak a
módosítások és a bankgarancia lejártának megfelel a beruházás befejezésének tervezett
idıpontja, azaz az október 7-e.
Kissné Barta Piroska irodavezetı elmondta, véleménye szerint ez az idıpont
megfelelı, mert a beruházás 3 hónap alatt megvalósítható.
Buczkó József képviselı úr arról beszélt, késın került a testület elé ez a kérdés, a
cégnek meg kellene fontolnia az átvezetı út éjszakai szabaddá tételét. Van egy épület,
ami az ’50-es években épült és amiben az elhurcoltakat tartották, megkérdezte ezzel
mi a cég szándéka.
Deme Albert a Tedej Zrt. képviselıje elmondta, jelenleg ezt az épületet nem
használják, de ha képviselı úr gondolja, leülhetnek tárgyalni az épület további sorsával
kapcsolatban.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
203/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Tedej Zrt. (4085
Hajdúnánás, Fı út 9. szám) tulajdonában lévı, a hajdúnánási, 0182, 0190, 0183/6, 0180/21
hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó elıterjesztést, mely a jelenlegi szarvasmarha telepre
vonatkozó helyi építési szabályzat mellékletét képezı szabályozási terv módosítására
vonatkozik és az alábbi döntést hozza:
A tervezett településrendezési eszközök módosítására az önkormányzat településrendezési
szerzıdést köt a kérelmezıvel a településrendezési eszközök megvalósítását eredményezı
tervezési díj, illetve az önkormányzatot terhelı egyéb felmerülı költségek és ráfordítások
kérelmezı részére történı áthárítása mellett.
A Képviselı-testület a mellékelt tanulmány terv alapján egyetért a jelenleg hatályos
szabályozási terv módosítási eljárás megindításával, azaz a 0182; 0190; 0183/6; 0180/21
hrsz. területek egy építési övezetben történı összevonásával, abban az esetben amennyiben
az Önkormányzat szerinti településrendezési szerzıdést megkötötte a kérelmezıvel.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítással kapcsolatos munkák elkészíttetésérıl
Tedej Zrt. költségére gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a településrendezési szerzıdés
aláírására.
A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a kérelmezıt (az ingatlan tulajdonosát, illetve
az ingatlanon beruházni szándékozót) tájékoztassa a Képviselı-testület döntésérıl, illetve
településrendezési terv módosítási eljárás megkezdése elıtt a településrendezési
szerzıdéseket a döntésnek megfelelıen készítse elı.
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Felelısök: Szólláth Tibor polgármester, Dr. Kiss Imre jegyzı
Határidı: 2012. május 2. - szerzıdés megkötése
2012. május 30. - településrendezési terv módosítási eljárás megindítása

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Major Chirurg Bt. (4032 Debrecen, Böszörményi u. 168. szám) kérelméhez
Elıadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr ismertette az elıterjesztést.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
204/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a Major Chirurg
Bt. (4032 Debrecen, Böszörményi u. 168. szám) kérelmét és 2012. május 1-tıl
2012. szeptember 30-i határidıig hozzájárul a hajdúnánási sebészeti szakellátás heti
4 órában történı ellátásához a traumatológiai szakrendelés változatlanul - heti 25
órában - történı biztosítása mellett.
Felkéri a polgármestert, hogy Dr. Majorné Fási Csilla (4032 Debrecen,
Böszörményi u. 168. szám) kérelmezı értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. április 27.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, lehetne-e tenni valamit a megnövekedett
forgalommal szemben a városközpontban, mert az utcák egyirányúsítása jelentısen
megnehezíti a közlekedést.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ez egy régóta ismert probléma, jelenleg is
keresik rá a megoldást.
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Megköszönte a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát
és a képviselı-testület nyilvános ülését 12 óra 30 perckor bezárta és zárt ülést rendelt
el.

kmft.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

