JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június
8-án - pénteken - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről.
A képviselő-testület rendkívüli ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme
Jelen vannak a rendkívüli képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Török István, Ötvös
Attila, Dr. Kis Ágnes, Buczkó József, Oláh Miklós képviselők
A rendkívüli képviselő-testületi ülésről távol maradtak: Dombi György és Tóth
Imre képviselők
A Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr.
Csirke Erzsébet aljegyző, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási
Iroda irodavezetője Benkőné Takács Mária a Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal
irodavezetője, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezető, Füz Péterné
vagyonkezelési és hasznosítási ügyintéző, dr. Molnár Anett jegyzőkönyvvezető,
Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a
3.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
4.)
napirendi
tárgyalásánál:
az
5.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Benkő Jenő a Hajdúnánás Sportklub elnöke
pont Tóth Imre a Bocskai István Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója
pont Bíró István a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
ügyvezetője

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait.
Megállapította, hogy 8 fő képviselő jelenlétével az ülés határozatképes, azt
megnyitotta majd a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselő úr Dr. Kis Ágnes képviselő asszonyt javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
(A teremben lévő Dr. Kis Ágnes képviselő asszony jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselő-testület Dr. Kis Ágnes képviselő asszonyt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
8 igen szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal
kapcsolatban van-e megjegyzés, észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével és megtárgyalásával
kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem volt, szavazást rendelt el.
A képviselő-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 8 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Előterjesztés Hajdúnánás Településrendezési
felülvizsgálata kapcsán
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

eszközök

teljes

körű

2.)

Előterjesztés pályázat ismételt benyújtásáról a KEOP-1.1.1/B-10-11 kódszámú,
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című
pályázati kiírásra
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 9. szám alatti, 51. hrsz-ú
ingatlanra vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Előterjesztés a 105/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Előterjesztés a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás
Köztársaság tér 6. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Különfélék

(Szabóné Marth Éva képviselő asszony megérkezett, így a testület 9 fővel folytatta
tovább a munkát.)
ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
Településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálata kapcsán
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Hajdúnánás

Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetője
ismertette az előterjesztés tartalmát.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
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A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
240/2012. (VI. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési
eszközök teljes körű felülvizsgálata kapcsán - megismerve a településrendezési terv
felülvizsgálatával kapcsolatos tervezett felmerülő többlet bevételeket - úgy határoz,
hogy további 3.000.000,- Ft összeget biztosít az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére a felmerülő többlet kiadások
finanszírozására.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
folyamatos

A képviselő-testület az előterjesztés második határozati javaslatát az a) ponttal
kiegészítve 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
241/2012. (VI. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési
szerződés alapját képező előzetes tanulmánytervek szerint előirányzott tervezési
díjakat, illetve az önkormányzatot terhelő egyéb felmerülő költségek és ráfordítások
összegét megismerve azt elfogadja.
A tervezett településrendezési eszközök módosítására az önkormányzat
településrendezési szerződést köt a kérelmezővel a településrendezési eszközök
megvalósítását eredményező tervezési díj, illetve az önkormányzatot terhelő egyéb
felmerülő költségek és ráfordítások kérelmező részére történő áthárításra.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintett ingatlan tulajdonosait, illetve
az ingatlanon beruházni szándékozókat tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről,
illetve a felülvizsgálati eljárás megkezdését követően a településrendezési
szerződéseket készítse elő.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kiss Imre jegyző
2012. június 30.

Dr. Kis Ágnes
jegyzőkönyv-hitelesítő

463

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés pályázat ismételt
benyújtásáról a KEOP-1.1.1/B-10-11 kódszámú, „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című pályázati kiírásra
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ő elfogadásra javasolja a pályázat ismételt
benyújtását, de egy kiegészítéssel. Ebben a kiegészítésben azt kéri a testület, hogy
Hajdúnánáson kerüljön kialakításra egy hulladék udvar, ami a Hajdúböszörményi
udvar telephelyeként működne. Ez azt jelentené, hogy nem kellene elszállítani
Hajdúnánásról a zöldhulladékot, hanem itt helyben lehetne komposztálni.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Oláh Miklós képviselő úr arról beszélt, a polgármester úr által tett felvetést, a
komposztálást igen fontos dolognak tartja és maximálisan támogatja. Megnézte a
pályázati kiírást, ami elég komoly feltételeket tartalmaz, így nagy ráhatás kell ahhoz,
hogy a javaslatunk befogadásra kerüljön.
Szólláth Tibor polgármester úr módosítást javasolt a második határozati javaslatban,
miszerint a komposztáló udvar helyett hulladék udvar szerepeljen.
Arról beszélt továbbá, hogy a környező településekről, például Polgárról vagy
Görbeházáról is ide lehetne szállítatni a zöldhulladékot komposztálásra, hiszen nem éri
meg Hajdúböszörménynek oda szállítatni és feldolgozni, míg nekünk a kisebb távolság
miatt igen.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatának 1. és 2. pontját 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
242/2012. (VI. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva:
1. Támogatja, hogy a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
(székhely: 4220 Hajdúböszörmény, 01329/4 hrsz) pályázatot nyújtson be az Új
Széchényi Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című KEOP 1.1.1/B
konstrukció pályázati felhívására. Tudomásul veszi, hogy a Társulás a pályázat
keretében a „Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által fenntartott
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer
továbbfejlesztése”
tárgyú
projekt
megvalósítására kíván támogatást igényelni.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat, mint a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás tagönkormányzata kijelenti, hogy az általa az üzemeltetési
koncepció alátámasztásához nyújtott, és a kapcsolódó Megvalósíthatósági
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Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a
Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát,
díjképzést ismeri és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalja a projekt befejezését követő minimum öt évig.
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hajdúsági Szilárd
Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (székhely: 4220 Hajdúböszörmény,
01329/4 hrsz) Társulási Tanácsának a társulási megállapodásának módosítására
vonatkozó 11/2012. (V. 29.) határozatát.
A képviselő-testület a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény 4. § alapján elfogadja a mellékletben szereplő Hajdúsági
Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodást módosító
okiratát. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy egyúttal hatályát veszti a 2/2012.
(I. 27.) számú Hulladék Társulási határozatával jóváhagyott módosító okirat.
Felkéri a polgármestert a társulási megállapodást módosító okirat aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. június 11.

A képviselő-testület az előterjesztés második határozati javaslatát a polgármester úr
által tett módosító javaslattal 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
243/2012. (VI. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat támogatva, hogy a Hajdúsági Szilárd
Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, 01329/4
hrsz) pályázatot nyújtson be a KEOP Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek továbbfejlesztése” című KEOP 1.1.1/B konstrukció pályázati
felhívására, javasolja a Társulásnak, hogy amennyiben a pályázat erre lehetőséget
biztosít, annak keretében egészítse ki a pályázati anyagot egy, a Hajdúnánás város
közigazgatási területén kialakítandó hulladék udvar megvalósításával.
A képviselő-testület kéri a Társulási tanácsot, hogy amennyiben erre a KEOP
1.1.1/B konstrukció pályázati kiírása nem ad lehetőséget, keresse a Hajdúnánás
városban megvalósítandó hulladék udvar kialakításának pályázati lehetőségét, vagy
saját erőből történő megvalósítását, és fenntartását.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási tanácsot és a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Kft-t tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2012. június 15.
Dr. Kis Ágnes
jegyzőkönyv-hitelesítő
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HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 4080
Hajdúnánás, Hunyadi u. 9. szám alatti, 51. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó
együttműködési megállapodás megkötésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Benkő Jenő a Hajdúnánás Sportklub elnöke elmondta, az együttműködési
megállapodás megkötése a pályázathoz szükséges. A finanszírozással kapcsolatos
kérdésekről egy későbbi testületi ülésre fog előterjesztés készülni.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, jelen előterjesztés még nem foglalkozik
az előkészítés költségeivel, de a következő előterjesztésnek már tartalmaznia kell a
pénzügyi adatokat, és azt, hogy ez esetleg az önkormányzat részéről milyen
vállalásokat igényel. Látni kell, milyen feltételek mellett lehet majd ezt a csarnokot
üzemeltetni. Ehhez szükség van közel 600 millió forintra, melynek 1/3-a az önrész, a
többit pedig a társasági nyereségadóból kell összeszedni, ami nem egyszerű feladat, de
nem is kivitelezhetetlen. Természetesen nem csak Hajdúnánáson kell a vállalkozókat
bevonni, hanem más településeket is meg kell keresni.
Török István képviselő úr elmondta, véleménye szerint ez az összeg összegyűjthető,
de nem Hajdúnánási vállalkozóktól, csak jó kapcsolati rendszer kell hozzá.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, ehhez összefogásra van szükség, ami
mögé az egész város odaáll. Szüksége van erre a sportcsarnokra a városnak, mind
sportesemények, mind testnevelésórák, mind rendezvények lebonyolításához. A
csarnok környékén kialakított parkolók pedig megoldanák a belvárosban felmerült
parkolási problémákat is. Ennek a részletei még nincsenek kidolgozva, de már
dolgoznak rajta.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
244/2012. (VI. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Sportklub
(4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.) a látvány-csapatsport támogatását biztosító
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatását biztosító támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, 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 lévő, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 9.
szám alatt, „Kivett napközi otthon” művelési ágú, 4719 m2 területű ingatlanra
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sportcsarnok építésére benyújtott pályázattal kapcsolatosan úgy határoz, hogy a
Sportklubbal a melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt az ingatlan
használatára, a beruházás megvalósítására és a sportcsarnok üzemeltetésére
vonatkozóan.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Felkéri
a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Hajdúnánás Sportklub (4080
Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám) képviselőjét értesítse, továbbá az együttműködési
megállapodásban megfogalmazott költségek viseléséről további előterjesztés
előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. június 15.
- az értesítésre
2012. június 30. - az együttműködési megállapodás aláírására
folyamatos
- előterjesztés készítésére
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött egyrészről a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Székhely: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Adószám: 15372662-2-09
Képviseli: Szólláth Tibor polgármester
a továbbiakban: Önkormányzat
Másrészről a
Hajdúnánás Sportklub
Székhely: 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3.
Adószám: 19128049-1-09
Képviseli: Benkő Jenő elnök
a továbbiakban: Sportklub - együttesen Felek - között az alulírott helyen és napon, alábbi
feltételekkel:
1.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 191/2012. (IV. 26.) számú
Képviselő-testületi Határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Hajdúnánás Sportklub (4080
Hajdúnánás, Irányi u. 3. sz.) a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, 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 lévő, 4080 Hajdúnánás,
Hunyadi u. 9. szám alatti, „Kivett napközi otthon” művelési ágú, 4719 m2 területű ingatlanra
sportcsarnok építésére pályázatot nyújtson be.

2.

Jelen együttműködés célja a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által
az 509/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testület Határozattal elfogadott „Hajdúnánás Város
Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016.” c. dokumentumban megfogalmazott legfontosabb
feladat, a sportolás nagyobb szintű infrastrukturális alapjainak megteremtése. A cél
egy olyan sportlétesítmény felépítése, amelyben válogatott, egyéb minőségi sporteseményeket és edzőtáborokat lehet szervezni, amelyek sport-idegenforgalmi hasznából az
egész város profitálhat.

3.

Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Sportklub a 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u.
9. szám alatti, 51. hrsz-ú ingatlant jelen megállapodás hatálya alatt használja, továbbá az
1. pontban hivatkozott pályázat megvalósítása keretében azon sportcsarnokot építsen és azt
jelen megállapodás hatálya alatt üzemeltesse.

4.

Felek az 1. pontban hivatkozott pályázat előkészítése-, nyertes pályázat esetén a biztosítandó
30% önerő összege, továbbá a beruházás megvalósítása esetén az üzemeltetési költségek
vonatkozásában külön írásbeli megállapodást kötnek egymással.
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5.

Sportklub kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén, az önkormányzat
tulajdonát képező 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 9. szám alatti ingatlanon megvalósuló
beruházás befejezését követően, az Önkormányzat és az általa fenntartott oktatási
intézmények számára, külön megállapodás alapján lehetővé teszi a sportcsarnok használatát.

6.

Sportklub köteles a beruházás megvalósítása során betartani a vonatkozó jogszabályokat,
különös tekintettel a hatósági-, szakhatósági-, és műszaki, valamint egyéb szakmai és
környezetvédelmi előírásokra. Sportklub a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel
tartozik, a jelen megállapodásból eredő kötelezettségei elmulasztásával, megszegésével az
Önkormányzatnak, valamint 3. személynek okozott kárért.

7.

Jelen megállapodás 2012. július 1. napjától a beruházás üzembe helyezését követő 15 évre jön
létre. Felek jelen megállapodást a másik félhez intézett, írásbeli felmondással akkor
szüntethetik meg, ha a másik fél a jelen megállapodásból eredő valamely kötelezettségét
súlyosan megszegi és felhívásra sem tesz eleget kötelezettségének, továbbá amennyiben a
kötelezettségszegés olyan mértékű, amely Felek további együttműködését vagy a
megállapodás teljesítését lehetetlenné teszi.
Jelen megállapodás automatikusan, mindennemű jognyilatkozat nélkül megszűnik,
amennyiben a Sportklub által benyújtott, az 1. pontban hivatkozott pályázat nem nyer
támogatást.

8.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló
1959. évi VI. törvény rendelkezései az irányadóak.

A felek aláírásra jogosult képviselői a szerződést megismerték, és mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag aláírják.
Hajdúnánás, 2012. június 12.

……………………………….
Szólláth Tibor polgármester
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

……………………………..
Benkő Jenő elnök
Hajdúnánás Sportklub

Előttünk, mint tanuk előtt:

1./

__________________________
név
__________________________
lakcím

2./

____________________________
név
____________________________
lakcím

Dr. Kis Ágnes
jegyzőkönyv-hitelesítő
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 105/2012.
(II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre intézményvezető elmondta, ők ezt az iskolai költségvetésből ki tudják
gazdálkodni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, volt-e olyan intézmény, ahol két
havi jutalmat a saját költségvetésükből már kifizettek ezen a jogcímen.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony azt vetette fel, hogy a jutalom kifizetése ezen
esetben egyedi döntés, ehhez nincs szükség a képviselő-testület jóváhagyására. A
testület korábbi döntése az ebben az évben nyugdíjjogosultságot szerző
közalkalmazottakra vonatkozik.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ő azért kérte, hogy legyen ebből
előterjesztés, mert mint látszik, nem egyedi esetről van szó. A költségvetés
elkészítésekor ezekkel a kifizetésekkel nem számoltak az intézmények. Tavaly ez úgy
történt, hogy az intézmények kifizették ezt az összeget, és aki nem tudta
kigazdálkodni, az fordulhatott a testülethez. Ez esetben azonban, neki kellett
bizonyítani, hogy a saját költségvetéséből ezt az összeget nem tudja kigazdálkodni.
Természetesen idén is van az önkormányzatnak erre egy elkülönített pénzügyi kerete.
Dr. Kiss Imre jegyző elmondta, a határozat szövege is úgy szól, hogy „a képviselőtestület támogatja” az intézményvezető döntését, hiszen ő a munkáltató és nem a
testület. Tavaly öregségi nyugdíjra való jogosultság esetén három havi, előrehozott
nyugdíj esetén két havi jutalom kifizetéséről volt szó. A jogszabályi változások
következtébe megszűnt az előrehozott nyugdíjra való jogosultság, így az öregségi
nyugdíj esetében a jutalom összege két hónapra csökkent, korhatár előtti ellátás
esetében pedig egy havi illetménynek megfelelő jutalom kifizetését javasolja az
előterjesztő.
Dr. Kis Ágnes képviselő asszony elmondta, ő nem támogatja a korhatár előtti ellátás
esetében a jutalom kifizetését. Természetesen nem tilthatja meg a testület az
intézményvezetőnek, hogy ilyen esetben jutalmat fizessen, de a határozatban továbbra
is csak az öregségi nyugdíjra vonatkozó jutalom kifizetésének támogatása maradjon.
Ahogy az előterjesztésben is szerepel ez nem minősül nyugdíjnak, az ellátás mellett
még dolgozhatnak és jogosultságot szerezhetnek az öregségi nyugdíjra. Ne preferáljuk
azon személyek támogatását, akik ezzel a lehetőséggel kívánnak élni. Szerinte a
jogalkotó rendezte ezt a kérdést azzal, hogy az anyáknak ilyen lehetőséget biztosított.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, mivel létszámstop van, nekünk is
érdekünk, hogy ezek az emberek normális körülmények között távozzanak a
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rendszerből. Egyre kevesebb a gyerek, így túl sok az alkalmazott, ezzel a döntéssel
találhatnánk egy humánus megoldást arra, hogy ne kelljen embereket elbocsátani.
Természetesen a testület döntésétől függetlenül dönthet úgy az intézményvezető, hogy
kifizeti ezt a jutalmat, amennyiben a költségvetésében rendelkezésére áll ez az összeg.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, tudomása szerint az ellátás összege
kevesebb a nyugdíj összegénél és az ezzel járó kedvezmények sem azonosak.
Tudomásul kell venni, hogy amennyiben plusz munkaerő keletkezik a gyerekek
létszámának csökkenése miatt, akkor kényszerű elbocsátásokra lenne szükség. Ezért ő
támogatja azt a szándékot, hogy egy havi jutalmat biztosítsanak azok számára, akik
élnek a korhatár előtti ellátás lehetőségével, ezzel is elkerülve az elbocsátásokat.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a határozati javaslat
„B” változatáról.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának „B” változatát 1 igen,
5 nem (Szabóné Marth Éva, Török István, Oláh Miklós, Kovács Zsolt, Szólláth Tibor)
szavazat és 3 tartózkodás (Ötvös Attila, Dr. Juhász Endre, Buczkó József) mellett nem
fogadta el.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának „A” változatát 8 igen és
1 nem (Dr. Kis Ágnes) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
245/2012. (VI. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat fenntartásában működő intézményekben a közalkalmazottak
jogviszonyának megszűnésére vonatkozó 105/2012. (II. 23.) számú Képviselőtestületi Határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A határozat 1. pontjának második mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A képviselő-testület támogatja továbbá, hogy az intézmények az öregségi
nyugdíjra, és a korhatár előtti ellátásra jogosultak részére két, illetve egy havi
illetménynek megfelelő összeget biztosítanak.”
A határozat itt nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek
értesítéséről, továbbá a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. június 20. – az értesítésre
Dr. Kis Ágnes
jegyzőkönyv-hitelesítő
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Nánás Pro Cultura
Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 6. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Bíró István a Nánás Pro Cultura Kft. ügyvezetője elmondta, az élet hozta ezt a
kérelmet, hiszen nem számoltak azzal, hogy a csoport kijut az Európa Bajnokságra. A
tagdíjak és a szülők hozzájárulása már nem elegendő a költségek fedezéséhez, ezért
fordultak a képviselő-testülethez. A szükséges összeg egy részét már más forrásból
fedezték, azonban szükségük lenne még 142.000,-Ft-ra, ahhoz, hogy kiutazzanak a
világversenyre.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, hol lesz pontosan ez a verseny.
Bíró István a Nánás Pro Cultura Kft. ügyvezetője válaszában elmondta, Léván lesz
az Európa Bajnokság.
Dr. Kis Ágnes képviselő asszony azt kérdezte, hogy maga a Gimnasztráda egyesületi
formában működik-e vagy a Kft. keretein belül, a Kft. finanszírozza-e a költségek
többi részét a tagdíjakból és a szülői hozzájárulásokból, támogathatja-e akkor a
csoportot magánszemély, vállalkozó és az önkormányzat is.
Bíró István a Nánás Pro Cultura Kft. ügyvezetője válaszában elmondta, a
Gimnasztráda a Kft. keretein belül működik, bárki nyújthat a csoport számára
támogatást rajtuk keresztül. Ők kezelik a befizetett tagdíjakat, illetve egyéb
hozzájárulásokat is, a Kft- úgymond a Gimnaszráda „pénzügyi lebonyolító”-ja.
Szólláth Tibor polgármester úr azt javasolta, hogy a képviselő testület biztosítsa a
csoport számára az EB részvételhez szükséges 142.000,-Ft-ot.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát a 142.000,- Ft-os támogatási
összeggel kiegészítve 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
246/2012. (VI. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nánás Pro Cultura
Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér. 6. szám) kérelmét megismerve
úgy határoz, hogy a Hajdúnánási Gimnasztráda csoport Európa Bajnokságon
történő részvételéhez 142.000,- Ft támogatási összeggel járul hozzá.
A képviselő-testület a támogatás összegét, 142.000,- Ft-ot a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Nánás Pro Cultura
Nonprofit Kft-t (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér. 6. szám) értesítse.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. június 20.

Dr. Kis Ágnes
jegyzőkönyv-hitelesítő
Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselő úr elmondta, azzal fordultak hozzá, hogy fizetik a
kommunális adót, ennek ellenére kiszabták rá a mezőőri járulékot is és ebben
véleménye szerint valamiféle ellentmondás van. Azt javasolta, jöjjön be az illető a
jegyző úrhoz vagy az adó csoporthoz.
Buczkó József képviselő úr arról beszélt, a szőlőskertekben nagy probléma van a
lakásokból kifolyó szennyvízzel, az utakon nagy mennyiségű szennyvizet lehet látni,
ami elég veszélyes.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ő kérte, hogy senkit ne jegyezzenek be a
szőlőskertekbe, mert meg kell állítani azt a folyamatot ami elindult. Sokan, akik lakás
nélkül maradnak a városban, vesznek a szőlőskertben egy kis kunyhót amiben
meghúzzák magukat. Akik oda kiköltöznek, sajnos előbb-utóbb egyéb módját
választják a vagyonszerzésnek, hiszen nincs fedezetük a mindennapi élet kiadásaira,
ezért meg kell fékezni ezt a folyamatot és vissza kell állítani azt a rendet, ami
korábban is volt a szőlőskertekben.
Török István képviselő úr elmondta, ahogy Oláh Miklós képviselő urat, úgy őt is
megkeresték a kommunális adó és a mezőőri járulék problémájával. Neki is
elmondták, köztudomású, hogy ők évek óta ott laknak és fizetik a kommunális adót és
kaptak felszólítást a mezőőri járulék befizetésére is. Igaz azt is hozzátették, nem is
látnak arra őröket, ők maguk őrzik a környéket, de véleménye szerint ezt a kérdést
akkor is ki kell vizsgálni.
Kovács Zsolt képviselő úr tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a korábban
felvetett Hunyadi utcai társasház vízórájának problémája megoldódott. Ezúton is
köszöni a Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodának a közreműködését, akik részt
vettek a helyszíni bejáráson. Kiderült, a társasház vízórájára voltak kötve a
Köztársaság téri lakások is, ezért volt olyan indokolatlanul nagy a vízfogyasztás. A
Hépszolg Kft. azóta rendezte a vízóra kérdését.
Török István képviselő úr arról beszélt, mivel a kemping megszűnt és a villanyórát
levették, problémát jelent az, hogy minden egyes alkalommal, amikor valamilyen
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rendezvény miatt áramszolgáltatásra van szükség, be kell kötni egy villanyórát, ami
plusz költséget jelent. Éppen ezért azt javasolja, álljon egy óra a területen az
önkormányzat rendelkezésére, hogy amikor szükség van rá, legyen áram, de elkerüljék
a bekötéssel járó plusz költségeket.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, meg fogják vizsgálni ennek a felvetésnek
a lehetőségét.
Mivel több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, megköszönte a testület tagjainak
és a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselő-testület rendkívüli
nyilvános ülését 8 óra 40 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Dr. Kis Ágnes
jegyzőkönyv-hitelesítő

