JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. június
28-án - csütörtökön - de. 10,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl.
A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme
Jelen vannak a képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Ötvös Attila, Tóth Imre, Buczkó
József, Kovács Zsolt, Oláh Miklós, Török István képviselık
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Dr. Kis Ágnes, Szabóné Marth Éva,
Dombi György képviselık
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
7.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Tóth Imre a Bocskai István Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
a 8.) és a 9.) napirendi pontok Nagyné Juhász Krisztina a Családsegítı és
tárgyalásánál:
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıje
a
8.)
napirendi
pont Váradi-Fejér Zsuzsa a Városi Bölcsıde Szakmai
tárgyalásánál:
vezetıje
Berkes Anikó a Gazdasági Ellátó Intézmény
igazgatója
a 12.) és a 13.) napirendi Tóth Péter a Hépszolg Kft. ügyvezetı igazgatója
pontok tárgyalásánál:
a különfélék tárgyalásánál:
Tari Balázs
A testületi ülésen részt vett még a Helyi Televízió négy munkatársa.
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket, a televízión keresztül a város lakosságát. Megállapította, hogy 8 fı
képviselı jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendek közé vegyen
fel és tárgyaljon meg még öt napirendi pontot, amelyek a következık:
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-

„Elıterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretében
megvalósítandó Épületenergetikai fejlesztések pályázat elıkészítésére”

-

„Elıterjesztés az EU Önerı Alapból támogatás igénylésére”

-

„Elıterjesztés a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító
okiratának módosítására”

-

„Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4027
Debrecen, Böszörményi u. 46-56.) kérelméhez”

A fenti 4 napirendi pontot a meghívóban szereplı napirendek után, egymást követıen
javasolta megtárgyalni.
-

„Elıterjesztés a mezııri járulék megfizetését elrendelı határozat ellen
benyújtott fellebbezés elbírálásáról”

A fenti napirendet a meghívóban szereplı napirendek után, zárt ülésen javasolta
megtárgyalni.
Javasolta a meghívóban szereplı 14. napirendi pont levételét.
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 8 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Török István képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Török István képviselı úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzıkönyv-hitelesítı személyére.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Török István képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 8 igen
szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
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Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

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

3.)

Elıterjesztés a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és
természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés a városi kitüntetı díjakról és elismerı címrıl szóló 27/2011.
(XI. 30.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Elıterjesztés egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Elıadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester

6.)

Elıterjesztés Hajdúnánás Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési
Tervének fenntartói jóváhagyására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

7.)

Elıterjesztés a fenntartó által az oktatási intézményekben a 2012/2013.
tanévben indítható osztályok, csoportok számának maximális létszámtól való
eltérés engedélyezésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

8.)

Elıterjesztés a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Városi
Bölcsıde egyesítésének lehetıségére vonatkozó döntés meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

9.)

Elıterjesztés a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat (4080 Hajdúnánás,
Dorogi u. 14. szám) Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint Szakmai
Programjának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

10.)

Elıterjesztés a településrendezési szerzıdést igénylı tulajdonosi igények
ismertetése és azok elızetes szakmai támogatása tárgyában
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

11.)

Elıterjesztés önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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12.)

Elıterjesztés a távhı hatósági árának megállapításához szükséges állásfoglalás
kialakításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

13.)

Elıterjesztés önkormányzati tulajdonban
értékesítésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

14.)

Elıterjesztés
a
természettudományos
oktatás
módszertanának
és
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) címő,
TÁMOP-3.1.3.-11/2 kódszámú pályázat benyújtásával kapcsolatosan
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

15.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 2. szám) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

16.)

Elıterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretében
megvalósítandó Épületenergetikai fejlesztések pályázat elıkészítésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

17.)

Elıterjesztés az EU Önerı Alapból támogatás igénylésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

18.)

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

19.)

Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4027
Debrecen, Böszörményi u. 46-56.) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

20.)

Elıterjesztés a mezııri járulék megfizetését elrendelı határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

21.)

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

22.)

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

23.)

Különfélék

lévı

belterületi

ingatlanok

adott
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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.
Oláh Miklós képviselı úr megkérdezte, igaz-e, hogy a városi gyereknapon kötelezı
volt a részvétel a diákok számára, és aki nem jelent meg, annak igazolnia kellett a
távolmaradását. Megkérdezte továbbá, mit tud polgármester úr arról, hogy a
Kézmőipari Kft. december 31-én állítólag befejezi a tevékenységét. Érdeklıdött a felıl
is, hogy történt-e már valamilyen intézkedés a belváros forgalmi rendjének
újraszabályozásával kapcsolatban.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, az önkormányzat felé jelentıs
adótartozást felhalmozók megkeresése megtörtént-e, illetve a nevük nyilvánosságra
hozatalával kapcsolatosan történt-e intézkedés.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a gyermeknappal kapcsolatban nem tud
nyilatkozni, de érdeklıdni fog Tóth Imre intézményvezetı úrtól eziránt. A Kézmőrıl
annyi információja van, jelenleg közel 400 embert foglalkoztat és valóban igaz az,
hogy nehézségekkel küzdenek, de szeretnének a városban maradni és folytatni az
elkezdett munkát. Az adótartozásokról elmondta, ez több mint 100 adózót érint. Kérte
jegyzı urat, hogy telefonon értesítsen mindenkit, ne érje ıket váratlanul. Azt érdemes
tudni, hogy az adózónak lehetısége van a tartozással kapcsolatban az önkormányzattal
tárgyalásokba bocsátkozni, például a részletfizetés engedélyezése iránt, de errıl jegyzı
úr többet el tud mondani. Elmondta azt is, megkeresték többen, hogy azért nem tudják
kifizetni a hátralékot meg nekik is tartoznak, tehát körtartozás esete forog fenn. Sajnos
erre nem lehet tekintettel az önkormányzat, mert közel 150 millió forintos
kinnlevısége van, amit jelenleg hitelbıl finanszíroz és ez hosszú távon nem tartható.
Más városban, ahol szintén nyilvánosságra hozták az adósok nevét, közel 50%-al
csökkent az ebbıl eredı kinnlevıség mértéke, ami Hajdúnánáson is kitőnı
eredménynek számítana.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, a képviselı-testület korábbi tájékoztatásának
megfelelıen az adóhatóság megtette a szükséges intézkedéseket. Elsı körben írásban
értesítettek minden adózót tartozásának mértékérıl, illetve ismertették azokat a
lehetıségeket, amelyek az adóhatóság rendelkezésére állnak. Sok adózó kereste meg
ıket a tartozás elengedésére, továbbá részletfizetés engedélyezésére irányuló
kérelemmel, melyeknek nagy része már elbírálásra került. Mint korábban ismertetésre
került, az adóhatóságnak lehetısége van, a helyben szokásos módon, azon adózók
nevének a nyilvánosságra hozatalára, akik az esedékességet követı 10. napon
adótartozással rendelkezik, legyen szó természetes vagy akár jogi személyrıl. Az
adóhatóság úgy döntött, hogy a Hajdúnánási Újság következı számában a 100 ezer
forint feletti adótartozással rendelkezık nevét teszi közzé, a június 22-ig lekönyvelt
adatok alapján. Ezen adózók száma eléri a 100 fıt, a tartozásuk összértéke, pedig a
60 milliót. Ezt követıen az újság megjelenésének megfelelıen, kéthetente, 10 ezer
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forintos sávos rendszerben, de a korábbi adózók nevének a feltüntetésével
folyamatosan történik a közzététel, amíg erre a jogszabály lehetıséget biztosít.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérte az idıközben megérkezı Tóth Imre
intézményvezetıt, hogy válaszoljon Oláh Miklós képviselı úr gyermeknappal
kapcsolatos kérdésére.
Tóth Imre intézményvezetı válaszában elmondta, a gyermeknap valóban tanítási
napnak számított a diákoknak, erre a közoktatási törvény biztosít lehetıséget az
iskolák számára, cserébe a gyerekek egy másik tanítási napon kaptak pihenıt, akárcsak
a pedagógusok. Mivel tanítási napnak minısült, így annak aki nem jelent meg,
igazolnia kellett a hiányzást. A tanárok természetesen figyelembe vették azt, hogy ez
egy hétvégi rendezvény és van akinek olyan jellegő családi eseményre kellett mennie,
amit nem lehetett elhalasztani, így ezen diákok tekintetében igazoltnak számított a
hiányzás.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr kérte polgármester urat, adjon tájékoztatást a
bölcsıde tervezett leállásával kapcsolatban, milyen megoldást dolgozott ki az
önkormányzat arra, hogy a leállás alatt hová vihetik azok a szülık a gyermekeket, akik
nem tudják máshol elhelyezni ıket.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérte az intézményvezetıt, hogy válaszoljon a
feltett kérdésre.
Váradi-Fejér Zsuzsa intézményvezetı elmondta, minden évben 4 hétig, az
úgynevezett nyári zárás idıszakában leáll a bölcsıde. Nem volt az intézményben sem
a tavaszi, sem az ıszi szünet alatt leállás azért, hogy a gyerekek elhelyezése ne
okozzon problémát a szülıknek. Ebben az évben is 4 hétre tervezik a leállás, ami alatt
megtörténik a fertıtlenítı meszelés, illetve a játékok fertıtlenítése.
Szólláth Tibor polgármester úr azt kérdezte, történt-e a fenntartóval, azaz az
önkormányzattal bármiféle egyeztetés, mert ı még nem hallott eddig a leállásról.
Váradi-Fejér Zsuzsa intézményvezetı elmondta, egyeztetés nem történt, mivel a
szervezeti és mőködési szabályzatuk rendelkezik a 4 hetes nyári zárás idıtartamáról, a
tájékoztató levél megküldése pedig folyamatban van.
Szólláth Tibor polgármester úr azt kérte, amennyiben megoldható ne álljon le a
bölcsıde 4 hétre, hiszen az óvoda is megoldja a nyári ügyeletet és ezt a bölcsıdében is
biztosítani kell. Felvetette azt, hogy a bölcsıde homokozójában térdig érı paréj van, és
véleménye szerint ez nem megfelelı a kisgyermekek számára, ennek megoldása
intézményvezetıi intézkedést igényelne.
Váradi-Fejér Zsuzsa intézményvezetı elmondta, a főmag elvetése nem szakszerően
történt, ezért nı gaz a homokozóban, ami iránt ı már intézkedett, és azt a részt el is
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kerítették. A nyári zárással kapcsolatban még elmondta, megkérdezték a beíratott
48 gyermek szüleit és csak 2 szülı jelezte, hogy nem tudja elhelyezni gyereket.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, helytelenül volt feltéve a kérdés, hiszen ha
azt kérdezték volna, ki venné igénybe a szolgáltatást és nem azt, hogy ki nem tudja
elhelyezni ebben az idıszakban a gyermeket, teljesen más eredmény jött volna ki.
Kéri, hogy az ilyen jellegő intézkedésekrıl a jövıben történjen egyeztetés a
fenntartóval.
Török István képviselı úr a Kézmővel kapcsolatban megnyugtatásul elmondta, nem
kivonulási szándékról van szó, hanem arról, hogy nincs elegendı munka, de a
vezetıség minden lehetséges lépést megtesz a probléma megoldásának érdekében.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ott elsısorban megváltozott
munkaképességő embereket foglalkoztatnának, de az a speciális helyzet fordult elı,
hogy ık nem vállalják ezt a munkát, vagy a Kft. nem talál annyi embert. A napokban
kapott tájékoztatást arról, hogy a Hajdú-Volán Polgárról, Görbeházáról és
Hajdúdorogról a megváltozott képességő emberek be tudjanak jönni mőszakba és így
helyreállna a vállalat alapvetı mőködési rendje.
Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés
nem volt, szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az önkormányzat
2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (II. 15.) 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 tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy az ez évi
ÖNHIKI pályázat elsı fordulójában 43.900.000,- Ft-ot nyert a város, amire rendkívüli
szükség volt, fıleg a kinnlevıségek miatt.
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 7 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Képviselı-testületének
26/2012. (VI. 29.) 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
3.782.256 eFt
b) bevételét
3.782.256 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 318.838 eFt mőködési hitelfelvétel mellett az 1. melléklet
szerint.
(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:3.249.813
ebbıl
aa) mőködési:
ab) felhalmozási:
b) Költségvetési kiadások összesen:3.514.225
ebbıl
ba) mőködési:
bb) felhalmozási:

3.100.630 eFt
149.183 eFt
eFt,
3.169.517 eFt
344.708 eFt

c) Költségvetési hiány:264.412
ebbıl
ca) mőködési:
cb) felhalmozási:
(3) A költségvetési hiány külsı és belsı finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belsı finanszírozására
pénzmaradványának igénybevétele:

eFt,

eFt,
68.887 eFt
195.525 eFt
szolgáló

aa) intézmények 2011. évi pénzmaradványa mőködési célra:

elızı

27.477 eFt

évek
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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
ebbıl
a felhalmozási hitelek bevételei 0 eFt, a mőködési (likvid) hitelek
bevételei: 318.838 eFt
bb) Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadása összesen:268.031
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:

ba) céltartalék intézményi felhasználásra
bb) egészségügyi céltartalék
bc) Start Munka céltartaléka
bd) céltartalék elkülönített lakásalapra
be) intézménytámogatási céltartalék
összeggel állapítja meg.”

eFt,

532.443 eFt
268.031 eFt
264.412 eFt

(4) A kiadások fıösszegén belül
a) a személyi juttatások elıirányzatát
b) a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
c) a dologi kiadások elıirányzatát
d) a támogatásértékő mőködési kiadások elıirányzatát
e) a mőködési célú pénzeszköz átadásosok elıirányzatát
f) a felhalmozási célú pénzeszköz átadások elıirányzatát
g) a társadalom-, és szociálpolitikai támogatások elıirányzatát
h) az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzatát
i) a felújítási kiadások elıirányzatát
j) a beruházási kiadások elıirányzatát
k) a felhalmozási célú hitel törlesztésének elıirányzatát
l) a mőködési hitel törlesztésének elıirányzatát
m) a támogatási kölcsönök nyújtásának elıirányzatát
n) a tartalékok elıirányzatát
összeggel állapítja meg.
(5) A tartalékok összegét
a) általános tartalék

eFt,

1.438.420 eFt
361.308 eFt
632.542 eFt
11.897 eFt
308.783 eFt
83.638 eFt
240.285 eFt
3.244 eFt
73.559 eFt
187.511 eFt
7.130 eFt
260.901 eFt
25.000 eFt
148.038 eFt

17.271 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
24.902 eFt
5.000 eFt
17.300 eFt
73.565 eFt
10.000 eFt

2. § Az Ör. 1, 3. és 5-11. melléklete helyébe e rendelet 1-9. melléklete szerinti 1., 3., 5., 6., 7., 8.,
9., 10. és 11. melléklet lép.
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3. § E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2012. június 28.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. június 29.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a szociális
rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.) 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 tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy az
elıterjesztéshez módosított rendelet-tervezet került kiosztása. A tervezetben szereplı
módosítások lényege a következı:
- Az orvosilag indokolt okból félbemaradt kezelések után is igénybe vehetı a
támogatás.
- A támogatás a természetben nyújtott ellátások között szerepel a szociális
rendeletben, így azt kizárólag Bocskai Koronában lehet nyújtani.
- A Bocskai Korona júliusi bevezetésére tekintettel a balneoterápiás kezelések
támogatása csak július 10-e után igénybevett kezelésekre nyújtható és ez a
rész csak ekkor lép hatályba.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, a kiosztott módosítás és az eredeti rendelettervezet között szerinte belsı ellentmondás alakult ki. A rendelet-tervezet 2. §-a
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választási lehetıséget tesz lehetıvé az ügyfél számára a támogatás folyósítására
vonatkozóan. A 36. § (4) bekezdése ennek ellent mond, hiszen a balneoterápiás
kezelésére vonatkozóan az ügyfél választásának lehetıségét korlátozza.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, a 2. §-ban azért szerepel az a fordulat, mert a
szociális törvény lehetıvé teszi, hogy több ellátás tekintetében is történhessen a
folyósítás Bocskai Koronában. Így nem csak a balneoterápiás kezelés támogatása miatt
került be ez a fordulat a rendelet-tervezetbe, hanem azért, hogy a késıbbiek folyamán,
azon ellátások vonatkozásában, ahol nem kötelezı a forintban történı folyósítás,
meglegyen a rendeleti lehetıség arra, hogy ez Bocskai Koronában is történhessen.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr pontosítást kért a kiosztott rendelettervezetben. A második oldalon a 36/A. § (2) bekezdésében a „kezelıorvos
javaslatára” helyett a „kezelıorvos hozzájárulásával” fordulat szerepeljen.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, neki mindig is fenntartásai voltak a Holding
mőködésével kapcsolatban, de támogatja azt, hogy a Bocskai Korona elıtérbe
kerüljön, hiszen ez fontos szerepet fog játszani a város életében. Szerinte fontos az
elfogadó helyek oly módon történı meghatározása, amely alapján a Korona elérheti a
célját. Nem lenne jó, ha a multinacionális cégek miatt kikerülne az ebbıl származó
bevétel a városból.
Kovács Zsolt képviselı úr arról beszélt, hogy a rendelet-tervezetben szerepel az,
hogy a kérelmezınek igazolnia kell a költségtérítés miatt a kezelés igénybevételét. Azt
kérdezte, ehhez elegendı lenne-e a kezelési lap másolata, továbbá az ahhoz tőzött
blokk a fürdı szolgáltatásának igénybevételérıl. Fontosnak tartaná továbbá a
balneoterápiás kezelésnek a széles körben történı reklámozását, illetve annak, hogy a
fürdıorvos szolgálatait külön is igénybe lehet venni a fürdıterápiás kezelésekhez.
Szólláth Tibor polgármester úr a Koronával kapcsolatban elmondta, folyamatban
van az elfogadóhelyek meghatározása, és természetesen a szempont az, hogy a
Bocskai Korona elérje a kitőzött célját. Kovács Zsolt képviselı úr felvetésére
elmondta, már egyeztettek a helyi orvosokkal és július 1-jétıl indulnak a
fürdıgyógyászati ellátások. Lesz külön fürdı orvos, reumatológus és kikerül a
fizikoterápiás kezelések egy része is, továbbá az is fontos, hogy a helyközi
buszjáratokkal ki lehet jutni a fürdıhöz, tehát ez is nagy könnyebbség. A reklámozás
kérdése valóban fontos, ez a vezetés feladata, fıleg annak érdekében, hogy ne csak a
hajdúnánásiak, hanem a vidéki emberek is igénybe vegyék a fürdı szolgáltatásait.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról Dr. Juhász Endre
alpolgármester úr módosításával.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
27/2012. (VI. 29.)
Önkormányzati Rendelete
a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1.§ A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 1. §
(3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) Krízishelyzet: elemi kár, belvízkár, baleset, váratlan haláleset, elıre nem látható
hirtelen bekövetkezı esemény, mely miatt – igazolt módon, – a kérelmezı és családja
létfenntartása veszélyeztetve van.”
2. § Az ÖR. 5. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) Az ellátások kifizetése – az ügyfél kérése szerint – történhet: lakossági folyószámlára
való utalással, házipénztárból vagy postautalványon, készpénzben vagy Bocskai
Koronában.”
3. § Az ÖR. 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép, és a következı
d) ponttal egészül ki:
(Polgármesterre ruházott hatáskörök:)
„a) krízishelyzetbe kerültek segélyezése,
d) balneoterápiás kezelések támogatása.”
4. § Az ÖR. az alábbi 5. alcímmel egészül ki:
„ 5. Krízishelyzetbe kerültek segélyezése
14. § ) Krízis segély annak a személynek nyújtható, akinek esetében az 1. § (3) bekezdésében
foglalt feltételek fennállnak, s akinek ezáltal a létfenntartása átmenetileg lehetetlenné,
vagy nagy fokban veszélyeztetetté válna, s egy fıre jutó havi családi jövedelme az
öny. összegének 200 %-át, egyedülálló esetén 250 %-át nem haladja meg.
15.§

A kérelmet az 5. sz. melléklet szerinti nyomtatványon, a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat környezettanulmányának és javaslatának csatolásával kell benyújtani az
Irodára.

16.§

A kérelemhez a rendeletben meghatározott mellékleteken kívül csatolni kell a
krízishelyzetet igazoló rendelkezésre álló bizonyítékokat.

17.§ Az ÖR. 3. §-ában foglaltak esetében sem mellızhetı a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat környezettanulmányának és javaslatának benyújtása.

490
18. § A krízis segély összege megegyezik az ÖR. 21. §-ában foglalt átmeneti segély összegével.
19.§

A krízis segély összegének felhasználása a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
közremőködésével történik, - az errıl szóló bizonylatot a felhasználást követı 8
napon belül az ügyirathoz csatolni kell.

5. § Az ÖR. 28. § (1) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:
(Természetbeni ellátások)
„d) balneoterápiás kezelések támogatása.”
6. § Az ÖR. az alábbi 14. alcímmel egészül ki:
6. Balneoterápiás kezelés támogatása
36/A. § (1) A Hajdúnánáson állandó lakóhellyel rendelkezık számára, a Hajdúnánási
Gyógyfürdıben elvégzett, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott
balneoterápiás kezelésekért a jogszabályban meghatározott mértékő és a kezelést
igénybevevık által megfizetett díjat az önkormányzat a kezelés befejezését követıen,
kérelemre, utólag megtéríti.
(2) A részben igénybevett kezelések után a befizetett díjak megtérítésére csak abban az
esetben van lehetıség, ha a kezelések az azt igénybevevı más betegségeire tekintettel
a kezelésre beutaló orvos hozzájárulásával maradtak el. Ebben az esetben a
kérelemhez mellékelni kell a kezelések megszüntetésére vonatkozó, a kezelésre
beutaló orvos által kiállított igazolást.
(3) A kérelmet a 3. sz. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani az Irodára, vagy
a Gyógyfürdı pénztárába, melyhez csatolni szükséges a kezelések igénybevételét
dokumentáló kezelési lapnak a Hajdúnánási Gyógyfürdı által hitelesített másolatát.
(4) A támogatás formája a balneoterápiás kezelésekért a jogszabályban meghatározott
mértékő és a kezelést igénybevevık által megfizetett díj összegének megfelelı
névértékő Bocskai Korona. A kibocsátott Bocskai Korona névértékeire tekintettel a
töredék összeget a kerekítés általános szabályai szerint kell megállapítani.”
7. § Az ÖR. e rendelet 1. melléklete szerinti 3. melléklettel egészül ki.
Záró rendelkezések
8. § (1) E rendelet 1-4.§ -ai 2012. július 01-jén, 5-7 §-ai 2012. július 10-én lépnek hatályba.
(2) E rendelet és az ÖR. 4. melléklete 2012. július 12-én hatályát veszti.
(3) A 6. címben meghatározott balneoterápiás kezelés támogatása csak a 2012. július 10.
után megkezdett kezelések után vehetı igénybe.
Hajdúnánás, 2012. június 28.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. június 29.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
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Melléklet
a 27 /2012. (VI. 29.) Önkormányzati rendelethez
„3. számú melléklet
a 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati Rendelethez
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS IRODA és VÁROSI GYÁMHIVATAL
KÉRELEM
A BALNEOTERÁPIÁS KEZELÉSEK TÁMOGATÁSÁHOZ
Kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok:
Neve: ……………………………………………………………………………………………………...
Születéskori neve: …………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………………………....
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………..
Társadalombiztosítási azonosító jele: ……………………………………………………………………...
Telefonszáma (nem kötelezı megadni): …………………………………………………………………...
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………………………..
A szakorvos által kiírt kezelések száma: …………………………………………………………………...
Ténylegesen igénybe vett kezelések száma: ………………………………………………………………..
Tudomásul veszem, hogy a támogatásra csak abban az esetben vagyok jogosult, amennyiben a
szakorvos által felírt számban vettem igénybe a kezelést, vagy az orvosi hozzájárulás alapján
került megszüntetésre.
Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı
felhasználásához.
Hajdúnánás, 20……………………………………
…………………………...
aláírás
A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a kezelések igénybevételét dokumentáló kezelési lapnak a
Hajdúnánási Gyógyfürdı által hitelesített másolatát.”

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a városi kitüntetı
díjakról és elismerı címrıl szóló 27/2011. (XI. 30.) 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.
Oláh Miklós képviselı úr módosító javaslatot tett: 9/A. §-ban a „szakmai
tevékenységének” helyett „átlagon felüli, rendkívüli helytállásának” elismerése
szerepeljen.
A másik módosító javaslata az lenne, hogy határolják be a díjjal adható összeg
mértékét és szúrják be a (2) bekezdésbe a következı szöveget: „ A díjjal adható
pénzjutalom összege 50-100 ezer forint között állapítható meg, a mérlegelés joga az
adományozó polgármestert illeti meg.”
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a képviselı úr által tett elsı módosítás
szövege egy bekezdéssel feljebb már szerepel a rendeletben, de ha kéri szavaznak róla.
A másik módosítást elıterjesztıként nem fogadja be, arról külön szavazást fog
elrendelni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt javasolta, hogy maradjon ki a rendelet
9/A. §-ból a „szakmai tevékenység” szófordulat és akkor a rendelet szövege lefedi
mind a jogalkotó szándékát, mind Oláh Miklós képviselı úr módosító javaslatát.
Oláh Miklós képviselı úr jelezte, hogy elfogadja alpolgármester úr javaslatát, és
visszavonja ezen módosító javaslatát.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, akkor befogadja alpolgármester úr
javaslatát, kimarad a szövegbıl a „szakmai tevékenység” rész, de Oláh Miklós
képviselı úr másik módosító javaslatáról, azaz a díjjal adományozható összeg
behatárolásáról külön szavazást rendel el.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el Oláh Miklós képviselı úr javaslatáról.
A képviselı-testület az Oláh Miklós képviselı úr által tett módosító javaslatot 3 igen,
3 nem (Dr. Juhász Endre, Buczkó József, Szólláth Tibor) szavazat és 2 tartózkodás
(Ötvös Attila, Tóth Imre) mellett nem fogadta el.
Szólláth Tibor polgármester úr ezután szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatáról.
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A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
28/2012. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelete
a városi kitüntetı díjakról és elismerı címrıl szóló
27/2011. (XI. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában és a Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseirıl szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
A városi kitüntetı díjakról és elismerı címrıl szóló 27/2011. (XI. 30.) Önkormányzati Rendelet a
következı 9/A. §-sal és azt megelızıen a következı 1/A. alcímmel egészül ki:
„1/A. Polgármesteri Közösségi Díj
9/A. § (1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás város illetékességi
területén mőködı rendırkapitányság, tőzoltóság, mentıállomás azon dolgozója és a polgárırség
azon tagja részére, aki valamely rendkívüli esemény során kiemelkedı teljesítményt nyújtott az
élet vagy vagyonmentés, bőnügyi felderítés során, Polgármesteri Közösségi Díjat alapít. Az
adományozás joga a város polgármesterét illeti meg, aki az adományozás tényérıl a legközelebbi
testületi ülésen tájékoztatja a képviselı-testületet.
(2) A díj odaítélésével egyidejőleg a polgármester Emléklapot és pénzjutalmat ad át. Az egy évben
adományozható pénzjutalom keretösszegét a képviselı-testület az önkormányzat éves
költségvetési rendeletében biztosítja.”
2. §
E rendelet 2012. július 01. napján lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2012. június 28.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. június 29.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés egyes tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Elıadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester
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.)
(Török István képviselı úr kiment a terembıl, így a testület 7 fıvel folytatta tovább az
ülést.)
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy módosítások
történtek a rendelet-tervezetben, melyek kiosztásra kerültek. Az említett módosítások a
következıek:
• kikerült a rendeletbıl a Nánás kártyával visszaélés, mert hasonló a csalás
tényállásához.
• A guberálás tényállása bekerült a rendelet 10. §-ba.
• A pontosabb jogalkalmazás érdekében 8.§ (2) bekezdésében meghatározásra
került az ingatlanok tisztántartására irányadó minimális követelmények
fogalma.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, a módosítások a bizottsági
javaslatoknak megfelelıen történtek és ı, mint elıterjesztı azokat befogadja, így
beépítésre kerülnek a rendelet-tervezetbe.
Kovács Zsolt képviselı úr arról beszélt, a bizottsági ülésen felmerült a kegyeleti jog
megsértésének a szabályozása, hiszen elıfordult, hogy a társadalmi ünnepségeket
megzavarják az arra közlekedık. Ugyanez a probléma az egyházi szertartások alatt is
felmerült már többször, zavaróak ezek a körülmények. Felmerült az is, hogy a
templom környéke nem lehetne-e védett terület. A Kossuth utcai közlekedés is elég
komoly probléma, és kéri, hogy legalább a piaci napokon a polgárırök segítsék a
közlekedési szabályok betartatását és ezáltal biztosítsák a biztonságos közlekedést. A
saját tulajdonú lakások ki és behajtásának megvizsgálása is fontos kérdés lenne, mert
sok esetben a sövény kitakarja az utat és ez eléggé veszélyes az ott közlekedık
számára.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, a kiosztott módosító javaslatban, amelyeket az
elıterjesztı befogadott figyelembe vették a bizottsági javaslatokat, azonban tekintettel
kellett lenni a párhuzamos szabályozás kiküszöbölésére. Éppen ezért nem kerülhetett
be a rendeletbe a különbözı rendezvények kapcsán megfogalmazott tényállás, mivel a
szabálysértési törvény tartalmaz hasonló rendelkezést a garázdaság tényállásának
megfogalmazásánál. A rendelet-alkotásnál figyelemmel kellett lenni arra, hogy
hasonló, illetve megismételt tényállások az önkormányzati rendeletbe ne kerüljenek
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be. A közúti közlekedésre vonatkozó szabályok rendezik az út mellett elhelyezett
növényzetre vonatkozó kérdéseket, így ez sem kerülhetett be a rendeletbe.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, a közterületen elterjedt az alkoholfogyasztás,
ami rontja a város összképét, és amit az említett magasabb jogszabályban a garázdaság
tényállása nem fed le, ezt a kérdést valahogy meg kellene oldani.
Oláh Miklós képviselı úr arról beszélt, ez a rendelet arról szólna, hogy a
mindennapjaikat élhetıbbé tegye. Azt gondolja, idınkét túlszabályoznak dolgokat,
mint jelen esetben is, így javasolja néhány passzus kivételét:
- 4. § (4) bekezdését, mert megítélése szerint ezt magasabb jogszabály
szabályozza,
- 5. § (d) bekezdését, ezt az ivóvízrıl szóló jogszabályok rendezik,
- 6. § (b) bekezdését, mert az ismétlıdik a (c) bekezdésben, ami az általánosabb,
- 7. § (3) bekezdésben a hó-eltakarítás túl van szabályozva,
- 8. § (b) bekezdésének vonatkozásában a tulajdonos megjelölés kerüljön ki.
Buczkó József képviselı úr arról beszélt, hogy a kegyeleti jog megsértésének
problémája már több évtizede ismert. Annyit meg lehetne tenni, hogy az
intézményeket megkérik, vasárnap 10 és 12 óra között nem tartsanak olyan
rendezvényt, ami az istentiszteletet megzavarná. A védett területté nyilvánítás ötlete
szerinte támogatható, meg kellene vizsgálni a lehetıségét.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, egyszerre két igény is felmerült,
egyrészt a túlszabályozottság elkerülése, másrészt a kritikus helyzetek leszabályozása.
Elıterjesztıként, az általuk kiosztott módosításokon kívül, az alábbi javaslatokat tudja
befogadni: kerüljön ki a rendelet-tervezetbıl
- 4. § (4) bekezdése,
- 5. § (d) bekezdése,
- 6. § (b) bekezdése,
- 7. § (3) bekezdésének i) és g) pontja, és
- 8. §-ból kerüljön ki a tulajdonos megjelölés.
Oláh Miklós képviselı úr kérdezte, érdemes-e bevállalni, hogy a 10. §-ban
szabályozzuk a guberálás tényállását, miközben a szemetelés szabálysértésnek minısül
és a Kormányhivatal esetleg ezt szóvá fogja tenni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a guberálás kérdése elég kardinális a
városban, ez ellen fokozottan fel kell lépni és ebben a folyamatban az elsı lépés az,
hogy ez a tényállás bekerül a rendeletükbe.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, igyekeztek a tényállást úgy megfogalmazni, hogy
hasonló elemeket ne tartalmazzon a köztisztasági szabálysértés tényállásában
szereplıkkel, elkerülve ezzel a párhuzamos szabályozást. Mivel a Kormányhivatalnál
nincs lehetıség elızetes normakontrollra, így természetesen ennek a rendeletnek is ki
kell állni a törvényesség próbáját.
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Kovács Zsolt képviselı úr elmondta, ennek a tényállásnak a kapcsán megkeresték a
népegészségügyi szerv helyi kirendeltségét, hogy nincs-e valamilyen magasabb
szabály erre vonatkozóan, de a fıorvos asszony eddig nem jelzett vissza pontos
válaszokkal, csak szóbeli tájékoztatást kaptak.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, minden bizottság kérte, hogy ez
kerüljön be a rendeletbe, ezért kérték jegyzı urat a tényállás kidolgozására. Úgy
gondolja, ez egy olyan kérdés, ami megoldásért kiált, így kerüljön be a rendeletbe.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát az elhangzott módosításokkal
7 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
29/2012. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelete
egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXX. törvény 51. § (4) bekezdésében, valamint 143. § (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) E rendelet alkalmazásában tiltott, közösségellenes magatartás: az a magatartás, amely a
társadalomra nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bőncselekménynek nem minısül,
viszont a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, ezért azt Hajdúnánás Városi
Önkormányzat e rendeletében tiltott vagy közösségellenes magatartásnak minısíti.
(2) E rendelet azon magatartási szabályok megszegése esetében nem alkalmazható, amelyeket
magasabb szintő jogszabály bőncselekménynek vagy szabálysértésnek minısít, vagy más
módon szankcionál.
(3) E rendeletben meghatározott közösségellenes magatartás elkövetıjével szemben ezer
forinttól ötvenezer forintig terjedı helyszíni bírság, vagy ötezer forinttól százötvenezer
forintig terjedı közigazgatási bírság szabható ki. E rendeletben meghatározott tiltott
magatartás elkövetıjével szemben ezer forinttól ötvenezer forintig terjedı helyszíni bírság,
vagy ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedı közigazgatási bírság szabható ki.
(4) A bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni:
a) az elkövetett tiltott, közösségellenes magatartás súlyát
b) a felróhatóság mértékét,
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c) az elkövetı vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben az elkövetı az
eljárásban arra hivatkozik és azokat az erre vonatkozó tájékoztatást követıen önként,
hitelt érdemlıen igazolja.
(5) A vagyoni és jövedelmi helyzet igazolása akkor tekinthetı hitelt érdemlınek, ha az elkövetı
az általa állított tényeket okirattal (tulajdon átruházási szerzıdéssel, gépjármő törzskönyvvel,
tulajdoni lappal, hatósági határozattal, pénzintézeti igazolással, jogerıs bírósági ítélettel),
munkáltatói igazolással, csekkmásolattal, folyószámla kivonattal bizonyítja.
2. §
(1) Az eljárás megindítására bárki tehet bejelentést a Polgármesteri Hivatalba. A szóbeli
bejelentésrıl jegyzıkönyvet kell felvenni.
(2) A tiltott, közösségellenes magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor
sem minısül kérelemre indult eljárásnak, ha a tiltott, közösségellenes magatartást természetes
személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet jelenti be.
(3) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt az eljárás lefolytatása a jegyzı
hatáskörébe tartozik.
(4) Tiltott, közösségellenes magatartás elkövetıjével szemben közigazgatási hatósági eljárás
a) valamely cselekményben megnyilvánuló tiltott, közösségellenes magatartás esetén a
cselekmény elkövetésétıl számított 30 napon belül;
b) mulasztásban megnyilvánuló tiltott, közösségellenes magatartás esetén a jogszerő
teljesítésre nyitva álló határidı lejártától számított 30 napon belül;
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló tiltott, közösségellenes magatartás
esetén a jogellenes állapot észleléstıl számított 30 napon belül
indítható meg.
Ezt követıen a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt eljárás nem indítható.
2. Közösségellenes magatartások
3. §
A Hajdúnánás város területén lévı köztemetı használatával összefüggésben közösségellenes
magatartást követ el az, aki:
a) a köztemetıben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelı magatartást tanúsít,
b) a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére
szolgáló anyagokat, a temetıben lévı építményeket, a parkot és a növényzetet
megrongálja, beszennyezi,
c) a sírhelyek gondozása során keletkezı hulladékot a sírhelyek között tárolja,
d) a sírokat vagy az urnasírokat kerítéssel körülhatárolja,
e) gyertyagyújtással tőzveszélyt okoz,
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f) a temetı területére kutyát - a vakvezetı kutyák kivételével - bevisz,
g) a temetıbe gépjármővel vagy motorkerékpárral behajt, és ott közlekedik., vagy
h) kerékpárral nem a temetı fıútvonalán közlekedik.
A g) és h)- pontban foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat
végzıkre és - esetenként - a láthatóan idıs, beteg emberekre nem vonatkozik.
4. §
(1)

Hajdúnánás város közigazgatási határán belül az ingatlan tulajdonos, ingatlan kezelı, vagy
használó (a továbbiakban: tulajdonos) függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy
jogi személy, vagy nem jogi személyiségő társaság közösségellenes magatartást követ el,
amennyiben
a) az ingatlan elıtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint, ha a
járda mellett, vagy az egy méter széles területsávon felül zöldsáv is van, akkor az úttestig
terjedı teljes terület, beleértve a nyílt vízelvezetı árkok területét is, az ingatlanhoz tartozó
átereszek mőködési szintbentartásával együtt - a rendszeres parkfenntartásba bevont
területek kivételével - tisztántartásáról, gondozásáról, szemét- és gyom mentesítésérıl,
b) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és
körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról, a téli idıszakban a hóeltakarításról és
síkosság-mentesítésrıl,
c) a telekingatlanról a járda- és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelı és szakszerő
nyesésérıl,
d) a kötelezettsége alá tartozó közterületsávok feltakarításából keletkezett szemetet,
hulladékot nem a háztartási hulladékgyőjtı tartályba helyezi el, vagy annak külön
elszállításáról nem gondoskodik, vagy
e) a közterületen a hulladékok égetéssel semmisíti meg.
A két szomszédos terület, épület közötti közforgalmú területsáv, átjáró esetében a tisztántartási
kötelezettség a tulajdonosok között 50-50 %-ban oszlik meg.
(2) A kereskedelmi tevékenységet végzı ingatlan tulajdonos, használó közösségellenes magatartást
követ el, ha:
a) az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek elıtti járdaszakaszt,
valamint, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedı teljes területet, - ide értve a
nyílt csapadékvíz árkokat nem tartja tisztán és a hulladék összegyőjtésérıl, valamint
elszállításáról nem gondoskodik,
b) a kötelezettsége alá tartozó közterületsávok feltakarításából keletkezett szemetet,
hulladékot nem a háztartási hulladékgyőjtı tartályba helyezi el, vagy annak külön
elszállításáról nem, vagy nem a közszolgáltató útján gondoskodik, vagy
c) a közterületek szennyezıdésének megelızése érdekében a közterületen keresztül
forgalmat lebonyolító üzletek és egyéb elárusítóhelyek, vendéglátó egységek, székházak,
intézmények, szolgáltató egységek bejárata mellett szemétgyőjtıt nem helyez el és annak
a szemétszállításra rendszeresített edénybe való ürítésérıl szükség szerint nem
gondoskodik. A győjtıedényt úgy kell kiválasztani, hogy az a meglévı városbútorzattal
összhangban legyen.
(3) Közösségellenes magatartást valósít meg, aki a használatában lévı gépjármővel a
közterületnek zöldfelületi funkciót betöltı és az önkormányzat által ekként nyilvántartott
területén megáll, parkol, vagy az ilyen közterületen áthajt. A magatartás közösségellenes
akkor is, ha a gépjármőnek csak egy része érinti a zöldfelületet.
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A közösségellenes magatartás attól függetlenül megvalósul, hogy az érintett terület a
magatartás bekövetkeztekor növényzettel borított-e, vagy sem.
5. §
A közterület tisztántartására vonatkozó kötelezettségét megszegi és ezzel közösségellenes
magatartást valósít meg, aki:
a) a közterület-használatra vonatkozó engedély idıtartama alatt az igénybevett
közterület tisztántartásáról folyamatosan nem gondoskodik,
b) utcai árusként az általa igénybe vett területet, valamint annak környékét a
szennyezıdéstıl nem óvja meg, folyamatosan nem tartja tisztán, a keletkezett hulladék
összegyőjtésérıl és elszállításáról a közszolgáltatás keretei között nem gondoskodik,
c) vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezıjeként
nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelı számú illemhely biztosításáról,
üzemeltetésérıl, valamint a rendezvény ideje alatt és azt követıen a terület
tisztántartásáról, vagy
d) állatot belterületen a közterületen legeltet.
6. §
Az építési, karbantartási, javítási, bontási tevékenységet végzık közösségellenes magatartást
követnek el, ha:
a) tevékenységükbıl adódó szennyezıdést a közterületrıl haladéktalanul nem távolítják
el,
b) építési, bontási, és egyéb anyagokat közterületen e rendelet és a közterület
használatáról szóló önkormányzati rendelet szabályaitól eltérı módon tárolnak, vagy
c) az építési és bontási törmeléket nem a közszolgáltató által fenntartott és a helyi sajtó
útján közzétett területen helyezik el.
7. §
(1) Az ingatlanok elıtti hótól, jégtıl és ónos esıtıl síkossá vált járdaszakaszoknak az ingatlanok
tulajdonosai, használói általi - szükség esetén naponta többszöri - a csúszásmentesítésének
elmulasztása közösségellenes magatartás.
(2) Aki a járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb közutakon az úttest két szélén, ennél
keskenyebb út esetén a járda szélén úgy győjti össze, hogy a gyalog közlekedık számára nem
biztosít megfelelı szélességő területet, valamint a folyókákat, vízelvezetı rácsokat és nyílt
csapadékvíz árkokat eltömíti, közösségellenes magatartást valósít meg.
(3) A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében közösségellenes magatartást valósít
meg, aki a havat:
a) útkeresztezıdésben,
b) úttorkolatban (a legelsı hórakást az úttorkolattól legalább 8 méter távolságban szabad
elhelyezni),
c) kapubejárat elé, annak szélességében,
d) járdasziget és járda közé,
e) tömegközlekedésre szolgáló jármő megállóhelynél,
f) közszolgáltatási felszerelési tárgyra (vízelzáró csap, gázcsap, víznyelı akna, tőzcsap, stb.) és
egyéb közérdekő létesítmény (közvilágító lámpaoszlop, hirdetıoszlop, stb.) köré, vagy
g) kijelölt gyalogos átkelıhelyen
halmozza fel.
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8. §
(1) A bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint a bérlı, közösségellenes magatartást
valósít meg, amennyiben a bérleményében, vagy bármely más címen használatában lévı
ingatlanon
a) a lakó- és emberi tartózkodásra szolgáló épületek (épületrészek) közös használatú
részének (kapualj, lépcsıház, folyosó, terasz, pince, mosókonyha, szárító, padlás-rész,
közös illemhely, közös udvar, gépkocsitároló, stb.) tisztántartásáról,
b) a lakásnak, a lakás céljára szolgáló más helyiségeknek és az ezekhez tartozó területeknek a
tisztaságáról, rendszeres takarításáról, vagy
c) a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítésérıl
nem gondoskodik.
(2) E rendelet szempontjából tisztántartási kötelezettségét elmulasztja, aki az (1) bekezdésben
felsorolt helyiségekben, területen szemetet halmoz fel, a rendeltetésszerő használatból
eredıen keletkezı szennyezıdéseket nem távolítja el.
9. §
A város közterületeinek használata során közösségellenes magatartást valósít meg az, aki:
a) a közterületet hatósági engedély nélkül, a rendeltetéstıl eltérı célra vesz igénybe, vagy a
közterület-használati engedélytıl (a továbbiakban: engedély) eltérıen használ,
b) a közterületet hatósági engedély nélkül, árusítás céljára veszi igénybe, vagy azon az
engedélytıl eltérıen árusít, vagy
c) közterület-használat megszőnésekor, a közterület eredeti állapotát nem állítja helyre.
3. Tiltott magatartások
10. §
Tiltott magatartást valósít meg, aki a mások által elszállításra összegyőjtött és az elıírások szerint
az ingatlana elıtt elhelyezett hulladékban turkál, válogat, vagy onnan hulladékot visz el.
11. §
Hajdúnánás város történelmi címerének használatával összefüggésben tiltott magatartást valósít
meg az, aki a város címerét:
a) engedély nélkül használja,
b) az engedélyben foglaltaktól eltérı módon, mértékben és célra használja fel, vagy
c) nem hiteles alakban, nem méretarányosan, az eredeti színektıl eltérı színek
használatával, vagy nem fekete-fehér grafikával használja.
12. §
Hajdúnánás város zászlójának használata során tiltott magatartást valósít meg az, aki a város
zászlóját a Hajdúnánás város zászlójának használatáról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározottaktól eltérı módon és alkalommal használja fel.
13. §
A választási plakátok elhelyezése során tiltott magatartást valósít meg az, aki:
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a) közterületre engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérıen hirdetıtáblá(ka)t
kihelyez,
b) megsérti a plakátok elhelyezését tiltó rendelkezéseket, vagy
c) a hirdetıtáblákat, a falragaszokat az elıírt határidı lejárta után – felszólításra – nem
távolítja el.
14. §
A Hajdúnánás városában elhelyezendı utcanév táblák, valamint házszámtáblák vonatkozásában
tiltott magatartást valósít meg az, aki:
a) az utcanévtábla elhelyezését megakadályozza,
b) az utcanév-vagy házszámtáblát megrongálja, beszennyezi, szövegét
megváltoztatja, vagy olvashatatlanná teszi, engedély nélkül eltávolítja, vagy
c) a házszámtábla elhelyezési, karbantartási és pótlási kötelezettségének nem tesz
eleget.
4. Záró rendelkezések
15. §
(1) E rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követıen elkövetett tiltott, közösségellenes
magatartások esetében kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti:
a) a temetıkrıl és a temetkezések rendjérıl szóló 15/2004. (V. 03.) Önkormányzati
Rendelet 7. § (4)-(9) bekezdése, 9. §-a,
b) az állattartás helyi szabályairól szóló 23/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 2.§ (2)-(8)
bekezdései, és 4-9 §-ai, és
c) a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérıl 24/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet.
Hajdúnánás, 2012. június 28.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. június 29.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Hajdúnánás Város
Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének fenntartói jóváhagyására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; illetve 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.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, az intézkedési tervben található adatok elég
súlyosak, és mégsem fedik a valóságot. A munkanélküliség a városban elég nagy
problémát jelent, amint változtatni kell, különben a helyzet csak romlani fog. A másik
fontos adatsor, hogy a városban nincs jelentıs számú etnikai kisebbség, mégis magas a
hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetőek aránya. Ebbıl is látszik, hogy ez
nem etnikai, hanem társadalmi probléma.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:

251/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte
Hajdúnánás Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terve c.
dokumentumot és azt a melléklet szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a dokumentumnak az
önkormányzat területén mőködı közoktatási intézmények vezetıi részére való
megküldésérıl.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. július 15
Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a fenntartó által az
oktatási intézményekben a 2012/2013. tanévben indítható osztályok, csoportok
számának maximális létszámtól való eltérés engedélyezésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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A tájékoztatót tárgyaló Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy az
elıterjesztésben, a 3. oldalon szerepel az, hogy az egyetértı nyilatkozatot meg kell
küldeni a fenntartónak. Az intézmény a nyilatkozatot megküldte az önkormányzat
részére.
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 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:

252/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c.) pontja alapján az
önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekben a 2012/2013-as tanévben indítható
csoportok, osztályok maximális létszámtól való eltérést az alábbiak szerint engedélyezi:
Intézmény neve
Hajdúnánási Óvoda
1. sz. Óvoda

2. sz. Óvoda
Hétszínvirág Óvoda
7. sz. Óvoda
Eszterlánc Óvoda

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

2012/2013. tanévben induló
csoport / osztály
Süni csoport
Katica csoport
Maci csoport
Kamilla csoport
Pillangó csoport
Szivárvány csoport
Csillag csoport
Szivárvány csoport
Kamilla csoport
Mesevár csoport
1.a
2.a, 2.b, 2.c
3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.f
4.a,4.d, 4.e, 4.f, 4.g

5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e
6.a, 6.b, 6.c, 6.d
8.f

2012/2013. tanév
létszám
legfeljebb 30 fı

legfeljebb 32 fı

legfeljebb 36 fı
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1.b
2.d
4.b, 4.c

legfeljebb 34 fı

Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetık tájékoztatásáról gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. július 15.

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Családsegítı
és Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a Városi Bölcsıde egyesítésének lehetıségére
vonatkozó döntés meghozatalára
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.
Tóth Imre képviselı úr azt kérdezte, mennyi a várható megtakarítás a vezetıi pótlék
tekintetében, illetve a megtakarításokat fel lehet-e használni arra, hogy az intézménybe
felvegyenek még egy gyermekgondozót.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, az összevonásnál nem az volt a
szempont, hogy mennyit takarítanak meg a vezetıi pótlékon, hiszen jelenleg azt sem
lehet tudni ki lesz az összevont intézmény vezetıje, így erre a kérdésre nem tud választ
adni. Szerinte most az a legfontosabb kérdés, hogy megéri-e egy ilyen kis intézmény
önállóan mőködtetni, hiszen a szociális ellátások többi része egy másik intézménynél
van. Úgy véli, az összevonás jelenleg a legmegfelelıbb megoldás.
Oláh Miklós képviselı úr úgy véli, lehet ilyen átszervezést véghezvinni, csak nem
érti a párosítást. Más városokban az a jellemzıen az óvodába integrálták az
intézményt, és ı is ezt javasolja.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az összevonás alapja az, hogy mindkettı
szociális intézmény, míg az óvoda oktatási intézmény. A szociális intézményekre
természetesen teljesen más szabályozás vonatkozik. Amennyiben az óvodával
szerették volna összevonni, akkor azt a döntést tavasszal meg kellett volna hozni, ilyen
kötöttségünk ebben az esetben viszont nincs. Ha ezt az elvi döntést most meghozzák,
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akkor szeptemberben már az összevont intézmény vonatkozásában kell majd kiírni a
vezetıi pályázatot.
Oláh Miklós képviselı úr arról beszélt, biztos meg van annak az oka, hogy más
városokban az óvodával vonták össze ezt a szociális intézményt, ennek utána kellene
járni. Másrészt van olyan eset amikor a családsegítı hatóságként jár el a bölcsıde
vonatkozásában, így célszerő ıket függetleníteni egymástól. Javasolja a napirendi pont
levételét és további lehetıségek megvizsgálását az intézmény-összevonással
kapcsolatban.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ı ezt nem támogatja, errıl külön szavazást
rendel el.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el a napirendi pont levételérıl.
A képviselı-testület a napirendi pont levételére vonatkozó javaslatot 1 igen, 3 nem
(Tóth Imre, Buczkó József, Szólláth Tibor) szavazat és 3 tartózkodás (Ötvös Attila,
Dr. Juhász Endre, Kovács Zsolt) mellett nem fogadta el.
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatáról.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 6 igen és 1 nem
(Oláh Miklós) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

253/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete – a személyes gondoskodás
keretébe
tartozó
gyermekjóléti
alapellátások
hatékony,
összehangolt
feladatellátásának, és egységes koordinációjának biztosítása érdekében, a
szakmaiság és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve – kinyilvánítja azon
szándékát, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-ában
biztosított jogánál fogva a Városi Bölcsıdét (4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u.
10-12. szám) 2012. október 31. napjával jogutóddal megszünteti, és 2012.
november 1. napjával átadja feladatait a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálatnak (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. szám).
Felkéri a polgármestert, hogy a szociális és gyermekjóléti feladatok szervezeti
kereteinek átszervezésére vonatkozó elıterjesztést terjessze a képviselı-testület elé,
és az érintett intézmények vezetıit tájékoztassa a képviselı-testület szándékáról.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2012. július 31
Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
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KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Családsegítı
és Gyermekjóléti Szolgálat (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. szám) Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának módosítására
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 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

254/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. szám) Szervezeti és
Mőködési Szabályzatát, valamint Szakmai Programját megismerte, és a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
92/B. § (1) c) pontja, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § d) pontja alapján
jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
intézményvezetıjét tájékoztassa a képviselı-testület döntésérıl.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. július 15.
Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a településrendezési
szerzıdést igénylı tulajdonosi igények ismertetése és azok elızetes szakmai
támogatása tárgyában
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem foglalt állást, a
Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy az
elıterjesztésben elírás történt. A Béke Mezıgazdasági Szövetkezet kérelme áll két
részbıl, azaz a negyedik határozati javaslat, amelyrıl külön szavazás szükséges, Tóth
László kérelme pedig önálló kérelem.
Kissné Barta Piroska irodavezetı ismertette az elıterjesztés tartalmát.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, hogy a 8 beadványból 7-et úgy fogad el,
ahogy beadták, az egyik vonatkozásában azonban a szőkített megoldást támogatja,
pedig a fıépítész szerint mindkét változat támogatható, mi ennek az oka.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, ezt a kérelmet már többször
tárgyalták, véleménye szerint a testület álláspontja nem változott, ezért támogatja a
szőkített változatot.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

255/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a mellékelt
tanulmányterv alapján, az Agroszoltek Kft-nek (4080 Hajdúnánás,
Nyíregyházi út 064/5 hrsz) a tulajdonában lévı, hajdúnánási 049/59 hrsz-ú
ingatlannak Msz-1 mezıgazdasági szántó övezetbıl különleges beépítésre
szánt területté (Gmg) történı módosításra irányuló kérelmét támogatja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési
szerzıdés megkötésérıl és egyéb szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: szükséges intézkedések megtételére - folyamatos
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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256/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a mellékelt tanulmány
terv alapján, a Farm 95 Kft-nek (4080 Hajdúnánás, Gábor Áron u. 32. szám)
a tulajdonában lévı, hajdúnánási 049/70 hrsz-ú ingatlannak Msz-1
mezıgazdasági szántó övezetbıl különleges beépítésre szánt területté (Gmg)
történı módosításra irányuló kérelmét támogatja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési
szerzıdés megkötésérıl és egyéb szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: szükséges intézkedések megtételére – folyamatos
A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

257/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a mellékelt tanulmány
terv alapján, a Sırés Sándornénak (4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 35.
szám) a tulajdonában lévı, hajdúnánási 049/69 hrsz-ú ingatlannak Msz-1
mezıgazdasági szántó övezetbıl különleges beépítésre szánt területté (Gmg)
történı módosításra irányuló kérelmét támogatja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési
szerzıdés megkötésérıl és egyéb szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: szükséges intézkedések megtételére - folyamatos
A képviselı-testület az elıterjesztés negyedik határozati javaslatának „A” pontját
7 igen szavazattal (egyhangúlag), „B” pontját 4 igen szavazat és 3 tartózkodás
(Buczkó József, Dr. Juhász Endre, Ötvös Attila) mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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258/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a mellékelt tanulmány terv
alapján, a Béke Mezıgazdasági Szövetkezetnek (Hajdúnánás, Bocskai u. 38.
szám) a tulajdonában lévı, hajdúnánási 01106/1, 0997, 01039/1, 01039/2 hrszú
ingatlanoknak Msz-1 mezıgazdasági szántó övezetbıl különleges beépítésre szánt
területté (Gmg) történı módosításra irányuló támogatja.
II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a mellékelt tanulmány terv
alapján, a Béke Mezıgazdasági Szövetkezetnek (Hajdúnánás, Bocskai u. 38.
szám) a tulajdonában lévı, hajdúnánási 0990/4, 0990/9, 0991/60 hrsz-ú jelenlegi
területek tényleges használatának megfelelı különleges beépítésre szánt területté
(Gmg) történı besorolásra irányuló kérelmét a tanulmányterv „B/változatának”
figyelembevételével támogatja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési szerzıdés
megkötésérıl és egyéb szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: szükséges intézkedések megtételére - folyamatos
A képviselı-testület az elıterjesztés ötödik határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

259/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a mellékelt tanulmány
terv alapján, Tóth Lászlónak (4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 16. szám)
a tulajdonában lévı, hajdúnánási 01073/1 és 01073/2 hrsz-ú ingatlanok Msz-1
mezıgazdasági szántó övezetbıl különleges mezıgazdasági területté történı
módosításra irányuló kérelmét támogatja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési
szerzıdés megkötésérıl és egyéb szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: szükséges intézkedések megtételére - folyamatos
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A képviselı-testület az elıterjesztés hatodik határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

260/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a mellékelt tanulmány
terv alapján, Ilyés Antalnak (4080 Hajdúnánás, Kazinczy u. 56/a. szám) a
tulajdonában lévı, 6156/21-23 hrsz-ú területek beépítésre nem szánt gyep és
erdı területek, beépítésre szánt kereskedelmi gazdasági övezetté történı
átsorolásra irányuló kérelmét a tanulmánytervben részletezettek szerint a
6156/23 hrsz-ú területre vonatkozóan támogatja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési
szerzıdés megkötésérıl és egyéb szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: szükséges intézkedések megtételére - folyamatos
A képviselı-testület az elıterjesztés hetedik határozati javaslatának „A” változatát
2 igen, 2 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.
A képviselı-testület az elıterjesztés hetedik határozati javaslatának „B” változatát
6 igen szavazat és 1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

261/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a mellékelt tanulmány
terv alapján, a Nyak-Ép Kft-nek (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 52. szám) a
tulajdonában lévı, hajdúnánási 01125/69 hrsz-ú ingatlan beépítésének
módosítását és bıvítését a tervezett telekalakítás szerint 01125/87 hrsz-ú
terület beépítésre szánt kereskedelmi-gazdasági övezetté történı átsorolásra
irányuló kérelmét a tanulmánytervben szereplı „B/változat” szerint
támogatja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési
szerzıdés megkötésérıl és egyéb szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
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Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: szükséges intézkedések megtételére - folyamatos
A képviselı-testület az elıterjesztés nyolcadik határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

262/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a mellékelt tanulmány
tervalapján, a Tedej Zrt-nek (4085 Hajdúnánás-Tedej, Fı út 9. szám) a kérelmét - a
2011. november 11-i módosítási igénynek megfelelıen - mely a jelenlegi
szabályozás komplex felülvizsgálatára és a szarvasmarhateleptıl délre esı
területrész átsorolására irányul, támogatja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési szerzıdés
megkötésérıl és egyéb szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: szükséges intézkedések megtételére - folyamatos

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENEGYEDIK
NAPIRENDI
PONT
TÁRGYALÁSA:
önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Elıterjesztés

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.
Oláh Miklós képviselı úr arról beszélt, az elgondolás az jó, csak 3 lakásnál megéri az
átalakítás, 3-nál azonban nem. A Báthory u. 6. szám alatti ingatlan esetében a számok
azt mutatják, hogy veszteséggel lehet csak átalakítani, a Dorogi u. 3. szám alatti és a
Polgári u. 4. szám alatti ingatlanok vonatkozásában, pedig nincs realitása annak, hogy
beváltsa a hozzá főzött reményeket, egyrészt a lakások állapotát tekintve, másrészt
elég, ha a zárt ülésen tárgyalt eseteket vesszük. Azt javasolja, hogy csak a 3 másik
ingatlan, a Bocskai u. 42., a Bethlen Gábor krt. 41-43-45., és a Bocskai u. 30 szám
alatti épületek esetében indítsák el a társasházzá történı átalakításra irányuló eljárást.
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Tóth Péter a Hépszolg Kft. ügyvezetıje elmondta, elsı körben ı is csak ennek a
három ingatlannak az átalakítását javasolta, azonban az önkormányzat megvizsgálta a
többi épületet és így állították össze az elıterjesztést. İ az Oláh Miklós képviselı úr
által javasolt ingatlanok vonatkozásában látja reálisnak az átalakítást, de a képviselıtestületre bízza a döntést.
Szólláth Tibor polgármester úr azt kérdezte, hogy akkor a kérelem csak az említett
három ingatlanra vonatkozik-e, vagy mind a hatra.
Tóth Péter a Hépszolg Kft. ügyvezetıje válaszában elmondta, az összes épület
esetében fontos lenne, hogy egy felújítási alapot képezzenek és ez csak abban az
esetben lehetséges, ha társasházzá alakítják ıket, így a kérelem mind a hat ingatlanra
vonatkozik.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, ı mind a hat épület esetében támogatja az
átalakítást, mert olyan állapotban vannak, hogy elég nagy feladata a felújításuk,
amihez viszont pénzre van szükség.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, ha figyelembe veszik Oláh
Miklós képviselı úr javaslatát, akkor csak 12 lakás kerül ki az átalakítás alól és a
maradék három épület lefedi a lakások többségét, így ı a javaslat elfogadását
javasolja.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, befogadja Oláh Miklós képviselı úr
javaslatát és csak a 3 ingatlan kapcsán rendel el szavazást.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés Bocskai u. 42. szám alatti ingatlanra vonatkozó
határozati javaslatát 7 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

263/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát képezı, 4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 42. szám alatti, 3612. hrsz-ú, „Kivett lakóház, udvar,
gazdasági épület” megnevezéső, 1699 m2 nagyságú ingatlant társasházzá kívánja
alakítani, azzal, hogy az ingatlan társasházzá alakításának költségeit a Hajdúnánási
Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság hozzájárulásával a Hajdúnánási
Építı és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) viseli.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a Hajdúnánási Építı és
Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) értesítse.
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Felkéri a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.
22. szám) ügyvezetı igazgatóját, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelısök:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester, Tóth Péter ügyvezetı igazgató
2012. július 15.
- az értesítésre
2012. szeptember 30. - az ingatlan társasházzá alakítására

A képviselı-testület az elıterjesztés Bethlen Gábor krt. 41-43-45. szám alatti
ingatlanra vonatkozó határozati javaslatát 7 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

264/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy amennyiben az ÉMI Építésügyi Minıségellenırzı Innovációs Nonprofit Kft.
Lakás-Innovációs Divízió (1113 Budapest, Diószegi út 37.) hozzájárul, akkor a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát képezı, 4080
Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-43-45. szám alatti, 14/6. hrsz-ú, „Kivett tömbtelek” megnevezéső, 2579 m2 nagyságú ingatlant társasházzá kívánja alakítani.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésének megfelelıen az ÉMI
Építésügyi Minıségellenırzı Innovációs Nonprofit Kft. Lakás-Innovációs Divíziót
(1113 Budapest, Diószegi út 37.) keresse meg, valamint a társasházzá alakításra
vonatkozó további elıterjesztés készítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. július 15.
- a megkeresésre
2012. szeptember 30. - az elıterjesztés elkészítésére
A képviselı-testület az elıterjesztés Bocskai u. 30. szám alatti ingatlanra vonatkozó
határozati javaslatát 6 igen szavazattal, 1 fı (Szólláth Tibor) nem vett részt a
szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

265/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy amennyiben az ÉMI Építésügyi Minıségellenırzı Innovációs Nonprofit Kft.
Lakás-Innovációs Divízió (1113 Budapest, Diószegi út 37.) hozzájárul, akkor a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát képezı, 4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 30. szám alatti, 3600/7. hrsz-ú, „Kivett - tömbtelek”
megnevezéső, 6731 m2 nagyságú ingatlant társasházzá kívánja alakítani.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésének megfelelıen az ÉMI
Építésügyi Minıségellenırzı Innovációs Nonprofit Kft. Lakás-Innovációs Divíziót
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(1113 Budapest, Diószegi út 37.) keresse meg, valamint a társasházzá alakításra
vonatkozó további elıterjesztés készítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. július 15.
- a megkeresésre
2012. szeptember 30. - az elıterjesztés elkészítésére

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a távhı
hatósági árának megállapításához szükséges állásfoglalás kialakításáról
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.)
(Török István képviselı úr visszajött a terembe, így a testület 8 fıvel folytatta tovább
az ülést.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, a kalkulációt áttekintve látszik,
hogy a gázdíj 130 millió forintot ad, ami viszont euró árfolyamon van megadva, és
szerinte az euró kalkuláció túlzó, így a 10%-os áremelés sem reális. İ az
Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát tartja elfogadhatónak.
Tóth Péter a Hépszolg Kft. ügyvezetıje elmondta, azért számolt 310,- Ft-os váltási
díjjal, mert ebben az évben már többször kaptak olyan gázszámlát melyben az euró
árfolyama a 310,- Ft-ot meghaladta. İ nem tudja megjósolni az árfolyamváltozást,
éppen ezért számolt ezzel az összeggel, mert ha ismét meghaladja a beszedett összeget
a számla, akkor veszteséget könyvelhet el a cég, hiszen ha valamit nem számláznak ki,
akkor azt nem is lehet behajtani.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, az elıterjesztésben a támogatás nélküli díjtételek
szerepelnek. Ha ehhez a támogatási összeget hozzáadják és így szorozzák fel a
2011. évi infláció mértékével, magasabb díjtételeket kapnak, mint amelyeket a
Hépszolg Kft. javasol. Összegezve tehát, a bizottsági javaslat nem csökkentené, hanem
éppen növelné a díjak mértékét.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, a bizottság szándéka biztosan
nem ez volt, akkor számoljanak a támogatás nélküli összeggel és azt szorozzák fel az
infláció mértékével.
Tóth Péter a Hépszolg Kft. ügyvezetıje elmondta, így számolva 4055,- Ft-ra jön ki a
hıdíj, de nem szabad elfeledkezni a támogatásról.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, ezt a kérdést nem tárgyalták át
alaposan a bizottsági üléseken és így nem lehet érdemi döntést hozni. Július 10-ig kell
ezt az adatot beszolgáltatnunk, így azt javasolja, vegyék le napirendrıl és rendkívüli
ülés keretében tárgyalják meg a jövı héten.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el a napirendi pont levételérıl.
A képviselı-testület a napirendi pont levételét 7 igen szavazat és 1 tartózkodás
(Dr. Juhász Endre) mellett elfogadta:

266/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a távhı hatósági
árának megállapításához szükséges állásfoglalás kialakításáról szóló
elıterjesztés tárgyalását levette a napirendi pontok közül.
Felelıs:
Határidı: Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
önkormányzati tulajdonban lévı belterületi ingatlanok értékesítésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Elıterjesztés

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.
Oláh Miklós képviselı úr azt javasolta, a Móricz Zsigmond u. 4. szám alatti ingatlan
vonatkozásában a licitár egységesen 7.700,- Ft/m2 legyen és az ezzel számolt összeg
szerepeljen a határozati javaslatban.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a jelenlegi áron sem találtak rá vevıt,
pedig a költségvetésben számoltak ingatlan-értékesítéssel, és ezzel a javaslattal
távolabb kerülnek a célkitőzéstıl, de megfontolásra felteszi a képviselı-testületnek a
módosító javaslatot.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el, elıször az Oláh Miklós képviselı úr által tett módosító javaslatról.
A képviselı-testület Oláh Miklós képviselı úr módosító javaslatát 3 igen, 2 nem
(Tóth Imre, Dr. Juhász Endre) szavazat és 3 tartózkodás (Ötvös Attila, Kovács Zsolt,
Szólláth Tibor) mellett nem fogadta el.
Szólláth Tibor polgármester úr ezután szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatairól.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 6 igen, 1 nem
(Török István) szavazat és 1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

267/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, módosított 21/2011. (X. 25.)
Önkormányzati Rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése alapján - úgy
határoz, hogy a 4080 Hajdúnánás, Móricz Zsigmond u. 4. szám alatti, 1081. hrsz-ú
ingatlanból összesen 1171 m2 nagyságú ingatlanrészt, a II. számú, 166 m2 nagyságút,
bruttó 3.500,- Ft/m2 és az V. számú, 1005 m2 nagyságút, bruttó 7.700,- Ft/m2 kiinduló
licitáron, versenytárgyalás keretében kívánja értékesíteni, az alábbi értékesítési
feltételekkel:
− a pályázat benyújtásával egy idıben a kiinduló licitár 8.319.500,- Ft 10 %-át,
831.950,- Ft-ot bánatpénzként az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára
(11738077-15372662) kell átutalni,
− a nyertes pályázó a vételárat az adásvételi szerzıdéssel egyidejőleg átutalással köteles
megfizetni
az
önkormányzat
költségvetési
elszámolási
számlájára
(11738077-15372662),
− a telekalakítással és a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevıt
terheli,
− pályázók tudomásul veszik a magyar állam elıvásárlási jogát.
A pályázati felhívást a város honlapján - havonta - folyamatosan kell közzétenni. A
pályázat megjelenési idıpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell
rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy az értékesítési szándékról az elıvásárlási jog jogosultját
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értesítse, a pályázat lebonyolításáról gondoskodjon, valamint felhatalmazza az adásvételi
szerzıdés aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. július 15.
- a pályázat kiírására és havonta folyamatosan
2012. augusztus 31. - az elıvásárlási jog jogosultjának értesítése
folyamatos
- az adásvételi szerzıdés megkötésére

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát az elıterjesztésben
szereplı összegekkel 7 igen szavazat és 1 tartózkodás (Tóth Imre) mellett elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

268/2012. (VI. 28.) 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 10. § (1) és (3)
bekezdései alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı, 3428/2 hrsz-ú,
346 m2 nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezéső, ténylegesen 4080 Hajdúnánás
Kölcsey u. 14/a. szám alatti ingatlant versenytárgyalás útján kívánja értékesíteni a
következı feltételekkel:
- kiinduló licitár 4.195.200,- Ft+ ÁFA;
- a pályázat benyújtásával egy idıben a kiinduló licitár 10 %-át bánatpénzként az
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell átutalni,
pénztárába befizetni, a nyertes pályázónál ez az összeg beszámít a vételárba;
- a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi szerzıdés
megkötését követı 15 banki napon belül átutalással köteles megfizetni az önkormányzat
költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662);
- a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevıt terheli;
- a pályázók közül az nyeri el a vételi jogot, aki a versenytárgyaláson magasabb vételárat
ajánl;
- pályázók tudomásul veszik a magyar állam elıvásárlási jogát.
A pályázati felhívást a város honlapján - havonta - folyamatosan kell közzétenni. A
pályázat megjelenési idıpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell
rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy az értékesítési szándékról az elıvásárlási jog jogosultját
értesítse, a pályázat lebonyolításáról gondoskodjon, valamint felhatalmazza az adásvételi
szerzıdés aláírására.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2012. július 15.
- a pályázat kiírására és havonta folyamatosan
2012. augusztus 31.
- az elıvásárlási jog jogosultjának értesítése
folyamatos - adásvételi szerzıdés megkötése

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı

518

Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el arról, hogy az eredetileg a
különfélék között szót kérı Tari Balázs, a következı napirendi pont elıtt
felszólalhasson.
A képviselı-testület 8 igen szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala
nélkül - megadta a lehetıséget Tari Balázsnak a felszólalásra.
Tari Balázs elmondta, Hajdúnánáson a Tölgy u. 6. szám alatt van egy üdülıje. Tavaly
a közmeghallgatáson több üdülıtulajdonossal együtt volt egy olyan kérése, hogy
oldják meg az utcában a szemétszállítást. Volt egy konténer az utca végén, amit arrébb
vittek, így a szemetet 800 méterrel arrébb kell vinniük, ami nekik, idıseknek elég
megterhelı. İk kezelésekre, gyógyulni járnak ide, többeknek gerinc problémája van és
nehézséget okoz az, hogy ilyen távolságra kivigyék a szemetet, pedig kifizetik a
szállításért a 8.000,- Ft-os díjat. Az igaz, hogy a városból sokan kihordták oda a
szemetet és erre megoldást akartak találni, de a konténer arrébb rakása nem az. Azt
kérik, helyezzék vissza a konténert, vagy vezessék be a kukás rendszert, kéthetente
kimenne a kukás autó, összeszedné a szemetet, a városból nem tudnák kivinni így
sehová és minden meg lenne oldva. İ ezt minden üdülıtulajdonos nevében kéri,
hiszen nem jöhet be a testületi ülésre mindenki, és várja a minél gyorsabb intézkedést.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte Tari úrnak, hogy eljött és ismertette az
álláspontját, elmondta, jelenleg nem tud errıl a kérdésrıl nyilatkozni, de a kollégái
figyelembe fogják venni az elhangzottakat és törekedni fognak a probléma mielıbbi
megoldására.
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a
közoktatásban (Öveges Program) címő, TÁMOP-3.1.3.-11/2 kódszámú pályázat
benyújtásával kapcsolatosan
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 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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269/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Társadalmi Megújulás
Operatív Program – A természettudományos oktatás módszertanának és
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) címő,
TÁMOP-3.1.3.-11/2 kódszámú pályázat elıkészítésének tervezési költségéhez
571.500,- Ft összeget biztosít.
A képviselı-testület az 571.500,- Ft összeget az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: szükséges intézkedések megtételére – folyamatos

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám)
kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; 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 7 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

270/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Református
Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) kérelméhez készült
elıterjesztést megismerve hozzájárul ahhoz, hogy Hajdúnánás Városi
Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát képezı, és a Hajdúnánási Református
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Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) használatában lévı, 4080
Hajdúnánás, Iskola u. 10. szám alatti, 44. hrsz-ú, „Kivett óvoda” megnevezéső,
2.166 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú
„Óvodafejlesztés” címő pályázati felhívásra a Hajdúnánási Református
Egyházközség pályázatot nyújtson be.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a Hajdúnánási
Református Egyházközséget (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) értesítse.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. június 30.

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósítandó Épületenergetikai
fejlesztések pályázat elıkészítésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; 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.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, a három pályázat egyszerre
történı beadása nem csökkenti-e az esélyeinket a pályáztatónál.
Kissné Barta Piroska irodavezetı elmondta, nem biztos, hogy a három elıkészített
pályázatot ugyanarra a kiírásra kell beadni. Lehetséges, hogy különbözı kódszámú
pályázatok lesznek, így nem csökkenti az esélyeiket a három pályázat elıkészítése.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

271/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva:
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1. úgy határoz, hogy pályázatot kíván elıkészíteni a Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) keretében Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám 3262 hrsz.-ú alatti 8
tantermes általános iskola épületenergetikai felújítására, melyhez 2.200.000,- Ft
összeget a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdés d) pontja
alapján az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésébıl képzıdött, elkülönített
számlán kezelt bevételek terhére biztosítja.
2. úgy határoz, hogy pályázatot kíván elıkészíteni a Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) keretében Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám 2906 hrsz. alatti 150
férıhelyes óvoda épületenergetikai felújítására, melyhez 2.000.000,- Ft összeget a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdés d) pontja alapján
az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésébıl képzıdött, elkülönített számlán
kezelt bevételek terhére biztosítja.
3. úgy határoz, hogy pályázatot kíván elıkészíteni a Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) keretében Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám 8 hrsz. alatti 8
tantermes általános iskola épületenergetikai felújítására, melyhez 2.500.000,- Ft
összeget a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdés d) pontja
alapján az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésébıl képzıdött, elkülönített
számlán kezelt bevételek terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı elıkészítéséhez szükséges
intézkedések megtételérıl és a pályázat benyújtásához szükséges képviselı-testületi döntés
elıkészítéséhez szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2012. szeptember - pályázat elıkészítésére
folyamatos
- költségvetési rendelet módosítására

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az EU
Önerı Alapból támogatás igénylésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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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 határozatot hozta:

272/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzatok és
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi
támogatásának rendjérıl szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján pályázat
benyújtását határozza el a „Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményének
épületenergetikai felújítása” címő KEOP-4.9.0/11-2011-0192 azonosító számú
pályázat útján a 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. szám alatt megvalósuló fejlesztés
saját forrásának kiegészítésére.
A képviselı-testület a fejlesztés pénzügyi forrásainak összetételét és ütemezését az
alábbiak szerint hagyja jóvá (Ft-ban):
Év
2012
2013
Összesen

Támogatás
36 468 168
33 061 832
69 530 000

Saját erı
7 067 573
5 202 427
12 270 000

Összes kiadás
43 535 741
38 264 259
81 800 000

A képviselı-testület a 12.270.000 Ft saját forrást a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 62. §-a alapján elkülönítetten kezelt lakásalap terhére biztosítja.
A képviselı-testület az EU Önerı Alapból 4.908.000 Ft összegő támogatás
igénylését határozza el.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról, valamint az önkormányzat
2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet
fentieknek megfelelı módosításáról gondoskodjon.

Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. július 31.
- a pályázat benyújtására
2012. szeptember 30.
a rendelet módosítására

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Dr. Juhász Endre alpolgármester úr kiment a terembıl, így a testület 7 fıvel folytatta
tovább a munkát.)
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 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

273/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bocskai István
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012. július 1. napjától hatályos alapító
okiratát a melléklet szerint az alábbi módosítással fogadja el:
- a 4. pont „Egységes Pedagógiai Szakszolgálat” rész kiegészül az alábbi
feladattal: Iskolapszichológiai szolgáltatás.
- az 5. pont „Jogszabályban meghatározott közfeladatai” rész kiegészül az
alábbi feladattal: Iskolapszichológiai szolgáltatás.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. július 15.
ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Az intézmény neve:

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

1.1 Az intézmény rövidített neve:

BOCSKAI ÁLT. I. GIMN. AMI. EPSZ.

2. OM azonosító:

031026
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3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám

3.1. Tagintézményei:

Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

3.2 Telephelyei:

4080 Hajdúnánás Iskola u. 3. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.
4080 Hajdúnánás Polgári u. 71. sz.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz.

4. Gazdálkodási besorolása:

Önállóan mőködı költségvetési szerv, az
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából a közüzemi díjak és a
karbantartás dologi kiadásai kivételével teljes
jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.

Az intézmény típusa:

Tagozat megnevezése:

Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét
a
képviselı-testület
által
jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.
közös igazgatású közoktatási intézmény
(általános iskola, középiskola, alapfokú
mővészetoktatási
intézmény,
egységes
pedagógiai szakszolgálat)
-

Intézmény egységei:
I. Összetett iskola
Általános Iskola
Sajátos nevelési igényő tanulók általános
iskolai nevelése-oktatása 1-8. évfolyam
Iskoláskorú gyermekek általános iskolai
nevelése-oktatása 1-8. évfolyamon
Gimnázium
Iskoláskorú gyermekek nevelése és oktatása
9-12. évfolyamig az értékközvetítı és
képességfejlesztı program alapján
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
alapfokú mővészeti iskolai képzés dráma
tagozat: bábmővészet, színjátszás, táncmővészeti tagozat: néptánc, musical,
színpadi tánc
-

zenemővészet: zongora, fuvola, hegedő
trombita, gitár, ütı, citera tanszakok
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-

alapfokú mővészetoktatás, képzı- és
iparmővészet, média mővészeti ágakon,
grafika,
festészet,
fotó,
videó
tanszakokon

-

alapfokú
mővészetoktatás,
képzı-és
iparmővészeti ágon, grafika és festészet,
fém és zománcmőves, foto és film
tanszakokon,

-

alapfokú mővészetoktatás táncmővészeti
ágon, néptánc tanszakon,

-

alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti
ágon,

Klasszikus zene:
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola,
Klarinét
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita,
Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütı
Billentyős tanszak tantárgyai: zongora
Vonós tanszak tantárgyai: hegedő
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs
kötelezı, zeneismeret,
zenetörténet – zeneirodalom
Kamarazene tanszak tantárgyai:
kamarazene, kórus
Népzene:
Vonós és tekerı tanszak tantárgyai: népi
hegedő
Pengetıs tanszak tantárgyai: citera
Vokális tanszak tantárgyai: népi ének
Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei
ismeretek, szolfézs kötelezı
Kamarazene tanszak tantárgyai: népi
kamarazene (a tantárgy magába
foglalja a hangszeres és vokális társas
zenét)
Elektronikus zene:
Billentyős tanszak tantárgyai:
szintetizátor-keyboard
Zeneismereti tanszak tantárgyai: szolfézs
kötelezı
Kamarazene tanszak tantárgyai:
Kamarazene
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
- nevelési tanácsadás
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-

iskolapszichológiai szolgáltatás

-

logopédiai ellátás

-

gyógytestnevelés

-

továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadás

5. Jogszabályban meghatározott közfeladatai: általános iskolai, középiskolai nevelésoktatás,
alapfokú
mővészetoktatás,
nevelési tanácsadás, iskolapszichológiai
szolgáltatás,
logopédiai
szolgáltatás,
gyógytestnevelés,
továbbtanulási,
pályaválasztási tanácsadás
6. Alapvetı szakágazat száma, megnevezése: 852010 Alapfokú oktatás
Alaptevékenység:

Törvényben és a nevelési programjában meghatározott keretek között:
- Iskoláskorú gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása
1-8. évfolyamon
- Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai neveléseoktatása 1-8. évfolyam
- általános iskoláskorú gyerekek általános mőveltségét
megalapozó alapfokú nevelése – oktatása, differenciált
képességfejlesztı és személyiségformáló programmal
(Rugalmas Képességfejlesztı Program)
- iskoláskorú gyermekek nevelése és oktatása 1-8.
évfolyamig az értékközvetítı és képességfejlesztı
program alapján
- 1. évfolyamtól idegen nyelv oktatása
- emeltszintő angol és német nyelvoktatás 3-8. évfolyamon
- emelt szintő informatika oktatás 7-8. évfolyamon
- emelt szintő matematika oktatás
- számítástechnika-informatika oktatása a 3. évfolyamtól
- háztartás technika oktatása az ötödik évfolyamtól
- emelt szintő ének-zene oktatás 8. évfolyamig
- Sajátos nevelési igényő tanulók integrált iskolai neveléseoktatása a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és
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rehabilitációs
bizottság
véleménye
alapján.
A
fogyatékosság típusa szerint: - enyhe testi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallássérült, -beszédfogyatékos, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1)
bekezdés 29. pontja alapján:
sajátos nevelési igényő gyermek, tanuló: az a gyermek,
tanuló, aki a szakértıi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a
viselkedés
fejlıdésének
tartós
és
súlyos
rendellenességével küzd,
b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének
súlyos rendellenességével küzd.
- A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel,
magatartási rendellenességgel küzdı tanulók integrált
nevelése-oktatása a tanulási képességet vizsgáló szakértıi
és rehabilitációs bizottság véleménye vagy a nevelési
tanácsadó véleménye alapján.
- Halmozottan hátrányos helyzető tanulók
kibontakoztató, integrációs felkészítése

képesség-

- alapfokú mővészetoktatás, képzı- és iparmővészet, média
mővészeti ágakon, grafika, festészet, fotó, videó
tanszakokon
- iskoláskorú gyermekek
táncmővészeti oktatása,

alapfokú

zenei,

báb-

és

- alapfokú mővészetoktatás: dráma tagozat: bábmővészet,
színjátszás, táncmővészeti tagozat: néptánc, musical,
színpadi tánc, zenemővészet: zongora, fuvola, hegedő,
trombita, gitár, ütı, citera tanszakok
- alapfokú mővészetoktatás, képzı-és iparmővészeti ágon,
grafika és festészet, fém és zománcmőves, foto és film
tanszakokon,
- alapfokú mővészetoktatás táncmővészeti ágon, néptánc
tanszakon,
- alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágon,
Klasszikus zene:
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola,
Klarinét
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita,
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Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütı
Billentyős tanszak tantárgyai: zongora
Vonós tanszak tantárgyai: hegedő
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs
kötelezı, zeneismeret,
zenetörténet – zeneirodalom
Kamarazene tanszak tantárgyai:
kamarazene, kórus
Népzene:
Vonós és tekerı tanszak tantárgyai: népi
hegedő
Pengetıs tanszak tantárgyai: citera
Vokális tanszak tantárgyai: népi ének
Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei
ismeretek, szolfézs kötelezı
Kamarazene tanszak tantárgyai: népi
kamarazene (a tantárgy magába
foglalja a hangszeres és vokális társas
zenét)
Elektronikus zene:
Billentyős tanszak tantárgyai:
szintetizátor-keyboard
Zeneismereti tanszak tantárgyai: szolfézs
kötelezı
Kamarazene tanszak tantárgyai:
kamarazene
- kiemelt egészségnevelési és gyermeksport nevelési
program
- alkotóképességet fejlesztı és hagyomány-ırzı nevelési
program
- iskoláskorú gyermekek nevelése és oktatása 9-12.
évfolyamig az értékközvetítı és képességfejlesztı
program alapján
- pedagógiai szakszolgálat
- iskolai sportkör mőködtetése
- iskolai tanulók napközi otthoni, tanuló-szobai ellátása
- gyermek, tanuló felügyelet
- iskolai könyvtár mőködtetése
- gyakorlókert mőködtetése
- intézményi vagyon mőködtetése
Alkalmazandó szakfeladatrend:
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Szakfeladat száma, megnevezése: 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai
tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai
tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
852031 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti
ágban
852032 Alapfokú
mővészetoktatás
képzıés
iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és
bábmővészeti ágban
853111 Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás
(9-12/13)
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi
otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános
iskolai tanulószobai nevelése
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési
szerveikkel
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:
Szakfeladat száma, megnevezése:
856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása
Vállalkozási tevékenység:
7.

nincs

Az intézménybe felvehetı maximális
tanulólétszám:
1-12. évfolyam:
1547 fı
Indítható iskolai tanulócsoportok
száma:
55 csoport
Napközi otthoni csoportok száma:
25 csoport
Tanulószobai csoportok száma:
9 csoport
Alapfokú mővészetoktatás
Felvehetı maximális tanulói létszám:
Zenemővészet:
189 fı
Táncmővészet:
Néptánc tanszak:
260 fı
Indítható csoportok száma:
13 csoport
Képzı-iparmővészet ág:
Grafika-festészet tanszak:
140 fı
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Indítható csoportok száma:
8. Iskolai évfolyamok száma:

7 csoport
1 – 12. évfolyam
Alapfokú mővészetoktatás:
- dráma tagozat: bábmővészet, színjátszás,
tánc-mővészeti tagozat: néptánc, musical,
színpadi tánc

9. Mőködési köre:

-

zenemővészet: zongora, fuvola, hegedő
trombita, gitár, ütı, citera tanszakok

-

képzı- és iparmővészet, média mővészeti
ágakon, grafika, festészet, fotó, videó
tanszakokon

Hajdúnánás város, illetve Hajdú-Bihar és
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye közigazgatási
területe

10. Alapítás éve:

1976.

11. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Tanács Végrehajtó
Bizottsága

12. Fenntartó szerv neve és címe:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

13. Irányító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

14. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

15. Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

16. Az intézmény képviseletére jogosult:
17. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv, magasabb vezetıje az
igazgató,
akit
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat Képviselı-testülete határozott
idıre - 5 vagy 10 évre - nevez ki nyilvános
pályázat útján
az igazgató

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi
XXII. törvény
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18. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

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
Rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet)
szerint.

19. A vagyon feletti rendelkezés joga:

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.

20. Az ingatlanok címe és helyrajzi száma:
− 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.
4946. hrsz (alapterülete: 9447 m2)
− 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.
8. hrsz (alapterülete: 5905 m2)
− 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz.
9. hrsz. (alapterülete: 976 m2)
− 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.
10. hrsz. (alapterülete: 873 m2)
− 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. sz.
1510. hrsz. (alapterülete: 5519 m2)
− 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4946. hrsz. (használt alapterület: 515 m2)
− 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz.
5192. hrsz. (alapterülete: 1634 m2)
Záradék:

A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata a 273/2012.
(VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2012. július 1-jén lép
hatályba.

Hajdúnánás, 2012. június 28.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4027 Debrecen, Böszörményi
u. 46-56.) 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.)
(Dr. Juhász Endre alpolgármester úr visszajött a terembe, így a testület 8 fıvel
folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr arról beszélt, ez egy speciális helyzet, hiszen a törvény
elıírja, hogy át kell adni a katasztrófavédelem részére az ingatlant térítésmentesen, de
ık gyakorolhatnának némi méltányosságot az önkormányzat felé. Azt javasolja, a
képviselı-testület mondja ki, hogy biztosítja az épületet térítésmentesen a szerv
számára, azonban próbáljon meg érvényt szerezni tulajdonosi jogainak és valamiféle
kompenzációt kényszerítsen ki az állam részérıl.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, nem támogatja az elıterjesztés ilyen módon
történı elfogadását, hiszen az önkormányzat ingyenesen biztosítanak egy épületet, és
cserébe nem kapnak semmit. İ erre hívta fel a figyelmet a vízi közmő esetében is,
hiszen ezeket a veszteségeket nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a vízi közmővel nem lehet párhuzamot
vonni, hiszen ez esetben a vagyon az önkormányzat kezében marad. Jelen
elıterjesztésben van arról szó, hogy a tulajdont térítésmentesen át kell adni a
katasztrófavédelem számára. Az a kérdés, hogy a ’90-es években miért adott az
önkormányzat a tőzoltóság részére egy ilyen nagy értékő csereingatlant, mikor erre
nem volt kötelessége. Akkor a város megkapta ezt az ingatlant és a tőzoltóságot a
Magyar utcai ingatlanért cserébe, azonban az állam most ezt vissza veszi, és nem kap
az önkormányzat semmit. Sajnos azóta közel 20 év eltelt, így a korábbi esetre nem
hivatkozhatnak, hiszen azóta teljesen átalakult a rendszer. İ azt javasolja, adják ki a
nyilatkozatot, azonban jelezzék, hogy ezzel nem tekintik lezártnak a problémát.
Azonban, ha nem mondanak le a tulajdon jogról, akkor ık nem mondják-e azt, hogy
elviszik a városból a katasztrófavédelem helyi kirendeltségét. Nem biztos, hogy ez fog
történni, de az ilyen irányú döntésük, esetlegesen hasonló következményeket vonhat
maguk után.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, a katasztrófavédelemrıl szóló törvény 84. §
(2) bekezdése szövegszerően is úgy tartalmazza, hogy 2012. január 1. napjával a
hivatásos önkormányzati tőzoltóság mőködtetését és fenntartását szolgáló, a hivatásos
önkormányzati tőzoltóságok használatában lévı, és a tőzoltósági feladatok
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elvégzéséhez szükséges önkormányzati vagyon térítésmentesen az állam tulajdonába
kerül. Véleménye szerint, ebben túl sok mozgástere nincs a képviselı-testületnek. Az
elıterjesztésben
szereplı
nyilatkozat
az
Országos
Katasztrófavédelmi
Fıigazgatóságnak szükséges a Földhivatal elıtti eljárás megindításához. A tulajdonjog
átjegyzése a nyilatkozat nélkül nem lehetséges, de amennyiben a testület ezt nem
fogadja el, attól a törvény szövege még nem változik és akkor a fıigazgatóság más
megoldást fog találni. Véleménye szerint a képviselı-testület ez irányú döntése nem
akadályozza meg a tulajdonjog átjegyzését.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, a tulajdonos kiléte addig nem
jelent problémát, míg a tőzoltóság Hajdúnánáson mőködik. A probléma akkor fog
jelentkezni, ha a Katasztrófavédelem úgy dönt, hogy megszünteti a tőzoltóságot a
városban és az épületet eladja másnak, egy magánembernek. Így kérdezi jegyzı urat,
van-e arra lehetıség arra, hogy a nyilatkozat megtétele mellett tegyenek egy olyan
kitételt, hogy az ingatlan térítésmentes biztosítása mindaddig áll fenn, amíg az
tőzoltóságként mőködik.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, igaz jegyzı urat kérdezték, de ı
válaszolna. Szerinte állami szinten úgy vannak ezzel, hogy átadták az ingatlant egy
feladattal, amit most visszavesznek. Ne tétovázzanak, szavazzanak mindkét
eshetıségrıl, és döntsön a testület belátása szerint.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el arról a javaslatról, amely értelmében nem adják át az épületet
térítésmentesen a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.
A képviselı-testület a javaslatot 3 igen, 1 nem (Dr. Juhász Endre) szavazat és
4 tartózkodás (Ötvös Attila, Buczkó József, Kovács Zsolt, Szólláth Tibor) mellett nem
fogadta el.
Szólláth Tibor polgármester úr ezután szavazást rendelt el az elıterjesztés eredeti
határozati javaslatáról, azzal a megjegyzéssel, hogy ez korábban csere jogcímen történt
és azt kéri az önkormányzat, hogy ezt kezelje az állam.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 5 igen, 2 nem (Tóth Imre,
Oláh Miklós) szavazat és 1 tartózkodás (Török István) mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

274/2012. (VI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
I.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4027 Debrecen, Böszörményi u. 46-56.) kérelméhez
készült elıterjesztést megismerve - a katasztrófavédelemrıl és az ahhoz kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 84. § (2)-(3)
bekezdései, és a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény 46/C. § (3) bekezdése alapján - a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát képezı, 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 25-2. szám
alatti, 4917. hrsz-ú, „Kivett tőzoltóság” mővelési ágú, 2602 m2 területő ingatlan
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tulajdonjogának lemondására és vagyonkezelésbe adására vonatkozó, melléklet szerinti
nyilatkozatot teszi.
II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat tulajdonából a Magyar Állam tulajdonába és a BM Országos
Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság (székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. szám,
törzskönyvi nyilvántartási száma: 722722, statisztikai számjele: 15722720-8425-312-01,
adószám: 15722720-2-51, alapító okirat száma: A-178/1/2011) vagyonkezelésébe kerülı,
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 25-2. szám alatti, 4917. hrsz-ú ingatlan önkormányzati
vagyonból történı kikerülésével a Hajdúnánás Városi Önkormányzat lényegesen
hátrányosabb helyzetbe kerül más, olyan települési önkormányzatokkal szemben,
amelyek a hivatásos önkormányzati tőzoltóparancsnokságok elhelyezésére szolgáló
ingatlanok tulajdonjogát térítésmentesen szerezték meg.
A 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 25-2. szám alatti, 4917. hrsz-ú, „Kivett tőzoltóság”
mővelési ágú, 2602 m2 területő ingatlan a 201/1996. (XII. 30.) és az azt módosító 9/1997.
(II. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján, nem a Magyar Államtól került
térítésmentesen a Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonába, hanem azt a HajdúBihar Megyei Önkormányzattal cserélte el a 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 46. szám alatti
ingatlan tulajdonára.
Felkéri a polgármestert a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4027
Debrecen, Böszörményi u. 46-56.) értesítésére, továbbá felhatalmazza a melléklet szerinti
nyilatkozat aláírására.
Felkéri a polgármestert, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság útján
kezdeményezzen egyeztetı tárgyalásokat annak érdekében, hogy a Hajdúnánás, Bocskai
u. 25-2. szám alatti, 4917. hrsz-ú ingatlan önkormányzati vagyonból történı kikerülése a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat számára vagyonvesztéssel ne járjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. június 30. - értesítésre, nyilatkozat aláírására
folyamatos
- tárgyalás lefolytatására

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, a bizottsági ülésen is jelezte, egy helyi lakos
felhívta azzal, hogy látott egy autót, melyre fel volt pakolva három konténer, és
kérdezi, nem hiányoznak-e ezek az önkormányzat leltárából.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, tudomása szerint nem, de utána fognak
járni.
Buczkó József képviselı úr arról beszélt, régóta zajlanak a fakivágások és a ligetben
célszerő lenne egy bejárás, amelynek keretében meghatároznák, mely fákat vágják ki
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és melyek maradjanak. Más elképzelése van ugyanis az önkormányzatnak és más a
lakosoknak, célszerő lenne egy közös álláspont kialakítása.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a ligetben a fakivágáson kívül meg kell
oldani a hulladék lerakó felszámolását is. Tudomása szerint kialakításra kerül egy
jóléti tó is, ami hosszú távon mőködıképes, vízi színpaddal. A liget teljes körő
rehabilitása történne meg, amibe bevonásra kerül a szakbizottság is. Terveik szerint a
születendı gyermekek pedig kapnának a ligetben egy fát, ami persze még kidolgozásra
szorul.
Ezek után megköszönte a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a
végzett munkát és a képviselı-testület nyilvános ülését 12 óra 45 perckor bezárta és
zárt ülést rendelt el.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı

