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Rendelet tárgya
Hajdúnánási Városi Önkormányzat megalkotta az egyes
anyakönyvi események hiv. helyiségen kiv. valamint hivatali
munkaidın kív. megtart. eng. és díjairól szóló ÖR-et.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat hatályon kívül helyezte a
17/2005. (IV. 15.) ÖR-ét.
A települési szilárd hull. kapcs. hulladékkez. helyi közszolg. szóló
többször mód. 12/2005. (II. 15.) ÖR módosítása.
Határozat tárgya
A testület elfogadta az önk. és intézményei 2012. I. félévi gazd.
szóló beszámolót.
A testület meg kívánja vizsgálni az állattartás helyi szabályairól
szóló ÖR megalkotásának szükségességét a településrendezési
terv módosítása után.
A testület meg kívánja vizsgálni a Hajdúsági Hulladékgazd. Kftvel kötött közszolgáltatási szerzıdés módosításának lehetıségét.
A testület elfogadta a bizottságok munkájáról szóló beszámolókat.
A testület elfogadta a Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal 20102011. évi munkájáról szóló beszámolót.
A testület elfogadta a Városi Bölcsıde 2011. évben végzett
munkájáról szóló beszámolót.
A testület elfogadta a PM Hivatal Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítását.
A testület elfogadta a Közbeszerzési Szabályzat módosítását.
A testület elfogadta az adóhatóság által kezelt adók hátralékainak
behajtására tett intézkedéseket.
A testület a Pharma-Derm Kkt-val között szerzıdést
megszünteti.
A testület egészségügyi vállalkozási szerzıdés felbontásáról
döntött.
A testület a Bocskai I. ÁI AMI és EPSZ engedélyezett álláskeretét
megemeli.
A testület a Bocskai I. ÁI AMI és EPSZ engedélyezett álláskeretét
megemeli, illetve keretösszeget biztosításáról döntött.
A testület a Hajdúnánási Óvoda álláskeretének emelésérıl
döntött.
A testület a 2012/2013-as tanévben indítható csoportok és
osztályok max. létszámtól való eltérést engedélyez.
A testület szakértıi vélemény elkészítésérıl döntött és a
HUNNIAREG Intézetet bízta meg. (magasabb vezetıi)
A testület szakértıi vélemény elkészítésérıl döntött és a
HUNNIAREG Intézetet bízta meg. (helyi tanterv.)
A testület az önk. tul. lévı földterületek szerzıdésének
felmondásáról döntött.
A testület erdı telepítésérıl döntött.
A testület a csereerdısítésre átcsoportosítással összeget határozott
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367/2012. (IX. 13.)
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meg.
A testület Urbán János kérelmérıl döntött.
A testület Varga Attila kérelmérıl döntött.
A testület garázsra versenytárgyalás kirásáról döntött.
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JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012.
szeptember 13-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s
ülésérıl.
A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme
Jelen vannak a képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Ötvös Attila, Dr. Kis Ágnes, Szabóné
Marth Éva, Dombi György, Tóth Imre, Buczkó József, Kovács Zsolt, Oláh Miklós,
Török István képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé dr.
Csirke Erzsébet aljegyzı, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási
Iroda irodavezetıje, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth
Mária költségvetési csoportvezetı, Fülöpné Baráz Judit szociális és gyámügyi
ügyintézı, Jenei Magdolna önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézı, Gonda
Renáta vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı, Dr. Borbély Beatrix önkormányzati
és szervezési ügyintézı, dr. Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila
informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a
8.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
15.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Karczáné Nagy Erzsébet, a Városi Bölcsıde vezetıgondozónıje
pont Tóth Imre, a Bocskai István Általános Iskola,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetıje
Bakó Sándor a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-,
Szakképzı
Iskola
Szakképzı
intézményegységének igazgató-helyettese

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 11 fı
képviselı jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendek közé vegyen
fel és tárgyaljon meg még hat napirendi pontot, amelyek a következık:
-

„Elıterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott 13/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelet módosításáról”
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A fenti napirendet a meghívóban szereplı 4. napirendi pont után javasolta
megtárgyalni.
-

„Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
szakfeladat és létszámtagozódása módosítására”

-

„Elıterjesztés
Hajdúnánás
Szabályzatának módosításáról”

Városi

Önkormányzat

Közbeszerzési

A fenti két napirendet a meghívóban szereplı 7. napirendi pont után, egymást követıen
javasolta megtárgyalni.
-

„Elıterjesztés a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kérelmére”

-

„Elıterjesztés a Hajdúnánási Óvoda kérelmére”

-

„Elıterjesztés a fenntartó által az oktatási intézményekben a 2012/2013.
tanévben indítható osztályok, csoportok számának maximális létszámtól való
eltérés engedélyezésére”

A fenti három napirendi pontot a meghívóban szereplı 9. napirend után, egymást
követıen javasolta megtárgyalni.
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 11 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Tóth Imre képviselı úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzıkönyv-hitelesítı személyére.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
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A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 10 igen
szavazattal, 1 fı (Oláh Mikós) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala
nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Beszámoló az önkormányzat 2012.
végrehajtásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint
hivatali munkaidın kívüli megtartásának engedélyezésérıl és díjairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló 23/2004. ( V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
szóló 17/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet hatályon kívül helyezésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Elıterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott 13/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Beszámoló az önkormányzati bizottságok 2011. szeptember – 2012. augusztus
között végzett munkájáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

7.)

Beszámoló a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Szociális Iroda és Városi Gyámhivatalának 2010-2011. évi munkájáról
Elıadó: Dr. Kiss Imre jegyzı

8.)

Beszámoló a Városi Bölcsıde 2011. évben végzett munkájáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

9.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
szakfeladat és létszámtagozódása módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

évi

költségvetésének

I.

félévi
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10.)

Elıterjesztés
Hajdúnánás
Városi
Szabályzatának módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Önkormányzat

11.)

Tájékoztató az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók hátralékainak
behajtására tett intézkedésekrıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

12.)

Elıterjesztés a hajdúnánási bırgyógyászati szakellátás további mőködtetésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

13.)

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

14.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Óvoda kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

15.)

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

16.)

Elıterjesztés a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı
Iskola és Kollégium magasabb vezetı (igazgató) beosztás ellátására benyújtott
pályázatok és Helyi Tantervének szakértıi véleményezésére beérkezett
árajánlatokra
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

17.)

Elıterjesztés önkormányzati tulajdonban lévı mezıgazdasági földterületek
hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

18.)

Elıterjesztés a hajdúnánási 5399 helyrajzi
csereerdısítésre vonatkozó döntés meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

19.)

Elıterjesztés Varga Attila 4080 Hajdúnánás, Szabadság u. 58. szám alatti
lakos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

20.)

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

számú

Közbeszerzési

földrészleten
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21.)

22.)

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

adott

Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a
Hajdúnánási Óvoda és a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı
Iskola és Gimnázium törvényességi ellenırzése a szerzıdésben foglaltaknak
megfelelıen, határidıben elkészült, azonban csak pótlólag tudták volna megküldeni,
ami az anyag nagy terjedelme miatt nem lett volna szerencsés, így ez az októberi
testületi ülésen kerül megtárgyalásra.
Megkérdezte, hogy a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérte polgármester urat, hogy mondjon
néhány szót az I. Világháborús emlékmő felújításáról.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a felújítás megkezdıdött, de nagyobb
problémák vannak az emlékmő állapotával, mint azt az elızetes felmérések mutatták.
A szobor alapját olyan módon alakítják át, hogy ha a képviselı-testület a késıbbiek
folyamán úgy dönt, felkerülhetnek rá a II. világháborúban elesett hısök nevei is. Arról
is beszélt, felvették a kapcsolatot a Nána nevő településekkel aziránt, hogy Hajdúnánás
is bekapcsolódjon ebbe az együttmőködésbe. 6 ilyen település van és reméli, sikerül
velük baráti kapcsolatot ápolni.
Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés
nem volt, szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló az önkormányzat
2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 10 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

347/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és
intézményei 2012. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
A képviselı-testület felhívja a gazdálkodás felelıs vezetıit az év hátralévı
részében a bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási
elıirányzatok rendeltetésszerő és takarékos felhasználására.
Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés
megtételére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 30.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés egyes
anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidın kívüli
megtartásának engedélyezésérıl és díjairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról
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.
Kovács Zsolt képviselı úr arról beszélt, ı a bizottsági ülésen is igyekezett tartózkodni
ebben a kérdésben. Egyetért az elıterjesztı szándékával, de nem érzi reálisan
meghatározottnak a munkaidın kívüli anyakönyvi események meghatározását, fıleg a
kihelyezett esküvıkét, hiszen Hajdúnánáson nincs erre lehetıség. Bízik abban, a
közeljövıben akár a Ligetben, akár más szabadtéri helyszínen lesz erre lehetıség.
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Oláh Miklós képviselı úr elmondta, egyetért azzal, hogy a törvényi kötelezettségnek
eleget kell tenni, de figyelembe kellene venni a házasságok csökkenı számát is és
olyan összegeket meghatározni, amivel nem nehezítik meg az emberek ezen
szándékát. Azt javasolja, hivatali esemény esetén csak a túlmunka után kelljen fizetni,
továbbá a Városfejlesztési Bizottság javaslatát kéri elfogadni.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony arról beszélt, az ı javaslatuk Görbeháza és
Hajdúböszörmény áraihoz igazodik, hiszen ezek a közel azonos lélekszámú városok.
Dombi György képviselı úr arról beszélt, hogy a Városfejlesztési Bizottság azt
javasolja, ne legyen hivatali esemény esetén díj meghatározva, a többi bizottság pedig
az elıterjesztésben szereplı díjaknál magasabb összegeket határozna meg. Az ı
javaslata az, hogy a a hivatali munkaidın kívüli események után 5.000,-Ft, a
munkanapon munkaidın túli közremőködésért 4.000,-Ft, a hivatali helységen kívüli
közremőködésért pedig 30.000,-Ft kerüljön meghatározásra.
Buczkó József képviselı úr arról beszélt, nem lehet leegyszerősíteni az ilyen
eseményeket az anyakönyvvezetı személyére, hiszen ilyenkor több embernek is be
kell mennie dolgozni, mint például a takarítóknak. Ezen kívül számolni kell még
egyéb költségekkel is, áram, főtés, stb. Éppen ezért az javasolja, hogy olyan összeget
határozzanak meg, ami a Polgármesteri Hivatal ezen költségeit fedezi.
Kovács Zsolt képviselı úr arról beszélt, aki a házasság mellet dönt. annak megéri ezt
a 15.000,-ot, hiszen a többi városhoz képest a javasolt összegek igen alacsonyak. Van
olyan település ahol 100.000,-Ft-ot elkérnek egy ilyen esemény után.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, ez valóban egy kényes kérdés. A házasságkötések
száma évrıl évre csökken, ezért egyetért azzal a javaslattal, hogy olyan összegek
kerüljenek meghatározásra, amelyek a hivatal valós költségeit fedezik.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, úgy látja a MOISB javaslata van
félúton az elhangzott javaslatok között, így azt javasolja elfogadásra.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, valóban egyre kevesebb az anyakönyvi
események száma, de reméli ez megváltozik. İ maga 10.000,-Ft-ot javasol
meghatározni a hivatali munkaidın kívüli anyakönyvi esemény után, a hivatali
helyiségen kívüli esemény után pedig 30.000,-Ft-ot. Ennek megfelelıen az
anyakönyvvezetı díjazása pedig ezen összegek fele.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el elıször arról, hogy a hivatalon kívüli eseményekre 30.000,-Ft-ot
állapítsanak meg.
A képviselı-testület ezt a javaslatot 11 igen szavazattal (egyhangúlag ) elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr ezután szavazást rendelt el Dombi György képviselı
úr javaslatáról.
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A képviselı-testület Dombi György képviselı úr javaslatát 2 igen, 5 nem (Szabóné
Marth Éva, Ötvös Attila, Tóth Imre, Dr. Juhász Endre, Szólláth Tibor) szavazat és
4 tartózkodás (Török István, Oláh Miklós, Buczkó József, Kovács Zsolt) mellett nem
fogadta el.
Szólláth Tibor polgármester úr ezután szavazást rendelt el arról, hogy a hivatali
munkaidın kívüli anyakönyvi esemény utáni díj 10.000,-Ft legyen.
A képviselı-testület ezt a javaslatot 7 igen, 1 nem (Szabóné Marth Éva) szavazat és
3 tartózkodás (Dr. Juhász Endre, Dr. Kis Ágnes, Oláh Miklós) mellett elfogadta és az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
32/2012. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelete
egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidın
kívüli megtartásának engedélyezésérıl és díjairól
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az anyakönyvekrıl, a házasságkötési
eljárásról és a névviselésrıl szóló 1982. évi 17. törvényerejő rendelet 15/A. § (6) és (7)
bekezdésében és a 42/A. § (4) bekezdésében a kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
1. Értelmezı rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
2. kérelmezık: a hivatali helyiségen-, a hivatali munkaidın kívül tartandó anyakönyvi
eseményeket az anyakönyvi jogszabályok szerint bejelentı ügyfelek,
3. hivatali helyiség: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Hajdúnánás, Köztársaságtér 1. szám alatti Díszterme és I emeleti kisterem.
4. hivatali munkaidı: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mőködési Szabályzat IV. fejezet 1.) pontjában meghatározott munkaidı.
2. Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidın kívül házasságkötés és bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése
2. §
(1)

A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény létesítésének engedélyezését e rendelet
1. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a bejelentkezési szándékkal egy idıben, de
legalább az anyakönyvi esemény tervezett idıpontját megelızı 30. napig.
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(2)

A kérelemrıl a jegyzı – az anyakönyvvezetı javaslatának figyelembe vételével – dönt.

(3)

Az anyakönyvvezetınek a külsı helyszínre való utazására e rendeletben meghatározott
díj nyújt fedezetet.

(4)

Az ügyfél az anyakönyvvezetı ırizetében lévı anyakönyvnek a házasságkötés vagy a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére való szállításáról és a hivatali
helyiségbe történı visszaszállításáról a díj megfizetésével gondoskodik.

(5)

Nem minısül hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseménynek és e rendelet szabályait
nem kell alkalmazni, ha a hivatali helyiség bármely okból bekövetkezı használhatatlansága
miatt nem vehetı igénybe anyakönyvi esemény céljára. Ebben az esetben a más
helyszínen megtartott anyakönyvi esemény térítésmentes.
3. §

(1)
(2)

(3)

Hivatali munkaidın kívülinek minısül az az anyakönyvi esemény, mely Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzat IV.
fejezet 1.) pontjában meghatározott munkarendtıl eltérıen történik.
A hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésének engedélyezését e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a
bejelentkezéssel egyidejőleg.
A kérelemrıl a jegyzı – az anyakönyvvezetı javaslatának figyelembe vételével – dönt.
3. A többletszolgáltatási díj megfizetésének módja
4. §

(1)

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívüli anyakönyvi események
többletszolgáltatási díját Hajdúnánás Város Polgármesteri Hivatal költségvetési
elszámolási számlájára legkésıbb az anyakönyvi eseményt megelızı 30 nappal kell
megfizetni.

(2)

Amennyiben az anyakönyvi eseményre nem kerül sor, a befizetett szolgáltatási díjat a
kérelmezık írásbeli kérelmére a hivatal visszafizeti.

(3)

Amennyiben a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt
kerül sor, a házasulók mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól.

(4)

A (3) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minısül, ha valamelyik
házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt az anyakönyvvezetı elıtt a
hivatali helyiségében megjelenni nem képes. E körülmény fennállását kérelmükben a
házasulók megjelölni és igazolni kötelesek.

(5)

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidın kívüli anyakönyvi események
többletszolgáltatási díját a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
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Záró rendelkezések
5. §
E rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépést követıen
bejelentett anyakönyvi események esetén kell alkalmazni.
Hajdúnánás, 2012. szeptember 13.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. szeptember 20.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
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1. melléklet a 32/2012. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelethez
Kérelem
anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli engedélyezésére
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzıjének
Hajdúnánás
Köztársaság tér 1.
Alulírottak kérjük házasságkötés, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali
helyiségen kívüli engedélyezését.
Név:
……………………………………………….
Lakcím:
……………………………………………….
Kézbesítési cím: ……………………………………………….
Név:
……………………………………………….
Lakcím:
……………………………………………….
Kézbesítési cím: ……………………………………………….
A hivatali helyiségen kívüli helyszín:
Hajdúnánás …………………közterület…………...házszám/hrsz.
A helyi rendeletben megállapított szolgáltatási díj befizetését vállaljuk.
Tudomásul vesszük, hogy az engedély esetén az anyakönyvvezetı kizárólag akkor mőködik közre
a házasságkötésnek, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli
lebonyolításánál, ha:
a/ a tanúk – szükség esetén – tolmács vagy jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk,
b/ gondoskodunk a házasságkötés/a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének méltó keretérıl,
c/ gondoskodunk az anyakönyvvezetı helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról és
d/ egyidejőleg gondoskodunk az anyakönyvvezetı ırizetében lévı anyakönyvnek a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére való szállításáról és a
hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való
biztonságos kezelésének feltételeirıl.
Hajdúnánás ………év ………….hó ……..nap
…………………………………….
aláírás

……………………………………
aláírás

Az engedély kibocsátását javasolom/nem javasolom.*
Hajdúnánás ………év ………….hó ……..nap
közremőködı anyakönyvvezetı
*A megfelelı rész aláhúzandó!
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2. melléklet a 32/2012. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelethez
Kérelem
anyakönyvi esemény hivatali munkaidın kívüli engedélyezésére
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzıjének
Hajdúnánás
Köztársaság tér 1.
Alulírottak kérjük házasságkötés, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali
munkaidın kívüli engedélyezését.
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:
Név:
Lakcím:
Kézbesítési cím:

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

Az anyakönyvi esemény tervezett idıpontja:
…………… év…………………hónap…………...nap………..idıpont.
A helyi rendeletben megállapított szolgáltatási díj befizetését vállaljuk.
Hajdúnánás ………év ………….hó ……..nap
…………………………………….
aláírás

……………………………………
aláírás

Az engedély kibocsátását javasolom/nem javasolom.*
A hivatali idın kívüli engedélyezés esetén a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló törvényben
meghatározott szabadidıt/az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékő díjazást
kérem.*
Hajdúnánás ………év ………….hó ……..nap

közremőködı anyakönyvvezetı

*A megfelelı rész aláhúzandó!
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3. melléklet a 32/2012. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelethez
I. Anyakönyvi események után fizetendı díjak

1.
2.

A
Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi
esemény után fizetendı díj

B
Hivatali munkaidın kívüli anyakönyvi
esemény után fizetendı díj

30.000 Ft

10.000 Ft

A fenti összegek a fizetendı ÁFA-t nem tartalmazzák.
II. Az anyakönyvvezetıt megilletı díjazás:
a.) Az anyakönyvvezetıt hivatali helyiségen kívül tartott anyakönyvi esemény után megilletı
díjazás eseményenként:
bruttó 15.000 Ft
b.) Az anyakönyvvezetıt hivatali munkaidın kívül tartott anyakönyvi esemény után megilletı
díjazás eseményenként:
bruttó 5.000 Ft

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az állattartás helyi
szabályairól szóló 23/2004. ( V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 17/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet
hatályon kívül helyezésérıl
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.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt javasolta, hogy a településrendezési terv
elfogadását követı testületi ülésre készüljön elıterjesztés arról, hogy szeretnének-e
rendeletet alkotni ebben a témában.
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Szólláth Tibor polgármester úr képviselı asszony javaslatát befogadta.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról és a Dr. Kis Ágnes
képviselı asszony által tett javaslatról.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát és Dr. Kis Ágnes képviselı
asszony javaslatát 10 igen szavazattal, 1 fı (Török István) nem vett részt a
szavazásban, elfogadta és az alábbi rendeletet továbbá határozatot hozta:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
33/2012. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelete
az állattartás helyi szabályairól szóló 23/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 17/2005. (IV. 15.)
Önkormányzati Rendelet hatályon kívül helyezésérıl
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye
32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól szóló 23/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 17/2005. (IV. 15.) Önkormányzati
Rendelet.
2. §
E rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba, és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2012. szeptember 13.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. szeptember 20.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
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348/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
Hajdúnánás város településrendezési terve módosításának elfogadását
követıen, meg kívánja vizsgálni az állattartás helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét.
Felkéri a polgármestert, hogy az állattartás helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét vizsgálja felül, és a
településrendezési terv módosításának elfogadását követı testületi ülésre a
vizsgálat eredményét, továbbá az esetleges rendelet-tervezetet terjessze a
képviselı-testület elé.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: folyamatos

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször
módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes
szerkezetbe foglalására megalkotott 13/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a rendelet-tervezet véleményezésre
megküldésre került a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıségnek, aki nem fogalmazott meg kifogást vele szemben.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, ı nem tudja támogatni ezt az elıterjesztést. Ha
ez a pénz közvetlenül a szolgáltatóhoz kerülne, akkor támogatható lenne, de így, hogy
az önkormányzat úgymond „ráfizet” erre, így nem tudja elfogadni. A Bocskai Korona
népszerősítése ne ebben a formában történjen, arra kell használni, ami az eredeti
rendeltetése.
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Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, ha már bevezetésre került ez a fizetı eszköz,
akkor használni, forgatni kell. İ 10%-os kedvezményt javasol elfogadni.
Buczkó József képviselı úr elmondta, egyetért azzal, hogy ha a Bocskai Koronát
pénznek tekintik, akkor forgatni kell és ha forinttal lehet fizetni, akkor a koronával is.
İ egy 5-10% közötti kedvezményt javasol meghatározni.
Oláh Miklós képviselı úr arról beszélt, ha a testület valódi szándéka valóban az,
hogy a lakosságnak kedvezzen és nem az, hogy a koronát népszerősítse, akkor azt más
módon is megteheti. Jövıre, amikor már a teljes évre fizetni kell a szemétszállítást,
akkor az önkormányzat megteheti azt, hogy 1 hónapot nem számláz ki és akkor
ugyanezt a hatást éri el, mint ezzel a kedvezménnyel. Elmondta azt is, ez nem
módosító javaslat, csak azért mondta el, hogy fontolja meg a képviselı-testület.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, az embert sok minden motiválja arra, hogy egy
kedvezmény igénybe vegyen-e, vagy sem. İ nem tart attól, hogy tömegesen
megrohanják az önkormányzatot és túl sokat kellene úgymond ráfizetni, ha mégis, az
pedig azt jelentené, hogy megérte bevezetni a koronát.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, sokan úgy gondolkodnak, hogy a jutalmat
a dolgozóiknak Bocskai Koronában juttatják, hiszen már több mint 40 elfogadóhely
van a városban. A juttatott kedvezmények által több helyen 10.000,-Ft-ért 12.000,-Ft
értékő szolgáltatáshoz juthatnak, ha koronával fizetnek. A lényeg az, hogyha lehet,
helyben forogjon a korona és ebben segítenie kell az önkormányzatnak. A
kedvezmény igénybevétele nem kötelezı, mindenki maga dönti el, hogy él-e ezzel a
lehetıséggel. İ 5%-os kedvezmény biztosítását javasolja.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, hogy a tavalyi évben mennyi volt az az
összeg számla szerint amit a szolgáltató felé be kellett az önkormányzatnak fizetni, de
a lakosságtól nem tudták beszedni.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, nagyjából 110 millió forintot
kellett befizetni, ebbıl a lakosság 40 milliót fizetett be, hiszen csak félévet kellett
nekik fizetni.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt javasolta, hogy a Hulladékgazdálkodási Kft-vel
kötött szerzıdés módosításának lehetıségét vizsgálják meg.
Szólláth Tibor polgármester úr ezt a javaslatot befogadta és arra tett javaslatot, hogy
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság dolgozza ki a módosító javaslatot.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, az hogy az önkormányzat
elfogadóhely legyen elkerülhetetlen. Polgármester úr 5-%-os javaslatát elfogadhatónak
tartja. Az éves díj kb. 120 millió forint. A kedvezményt a lakosságnak maximum
20%-a fogja igénybe venni, ami az önkormányzatnak évi 1 millió forint
többletköltséget jelent.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatáról azzal, hogy a biztosított kedvezmény mértéke 5% legyen.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát az elhangzott módosítással
9 igen, 1 nem (Oláh Miklós) szavazattal és 1 tartózkodással (Dr. Kis Ágnes) elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
34/2012. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 13/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 24. § (2) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıség véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló,
többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes
szerkezetbe foglalására megalkotott 13/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelet 17. § (7)
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(7) A közszolgáltatási díjat a természetes személyek a Polgármesteri Hivatal által
rendelkezésre bocsátott számla alapján készpénz-átutalási megbízáson, vagy az
önkormányzat pénztárában „Bocskai Korona” utalvánnyal kötelesek megfizetni a
tárgyi negyedévet követı hónap 30. napjáig. „Bocskai Korona” utalvánnyal történı
fizetés esetén az önkormányzat 5 % díjkedvezményt biztosít.”
2. § E rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2012. szeptember 13.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. szeptember 20.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
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Szólláth Tibor polgármester úr ezután szavazást rendelt el arról, hogy a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság dolgozza ki a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött
szerzıdés módosítását.
A képviselı-testület a javaslatot 10 igen szavazat és 1 tartózkodás (Dombi György)
mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

349/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy meg
kívánja vizsgálni a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt
Felelısségő Társasággal (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. szám,
képviseli: Will Csaba ügyvezetı) megkötött, a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször
módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 13/2010. (IV. 26.)
Önkormányzati Rendelet 1. számú mellékletét képezı hulladékkezelési
közszolgáltatási szerzıdés módosításának lehetıségét.
Felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy folytasson egyeztetı
tárgyalásokat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.
képviselıjével a hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés módosítása
tárgyában, és a tárgyalás eredményérıl a képviselı-testületet tájékoztassa,
valamint a szerzıdés esetleges módosítására vonatkozó elıterjesztést terjessze
a képviselı-testület elé.
Felelıs:
Dr. Kis Ágnes PÜB elnök
Határidı: folyamatos
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló az önkormányzati
bizottságok 2011. szeptember – 2012. augusztus között végzett munkájáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
(Buczkó József képviselı úr kiment a terembıl, így a testület 10 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony megköszönte a különbözı irodák segítségét,
hiszen rengeteget segítettek abban, hogy a bizottságok munkáját megkönnyítsék.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, az önkormányzat és maga a
Polgármesteri Hivatal is nagy átalakítás alatt áll a járások kialakítása miatt. Az
elsıdleges cél az, hogy mindenkinek legyen munkája, és a járások által több
munkalehetıség lesz a városban.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

350/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pénzügyi és
Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; Egészségügyi és Szociális;
valamint Városfejlesztési Bizottságainak a 2011. szeptember – 2012.
augusztus havi munkájáról szóló beszámolókat megismerte és azokat
elfogadja.
Felelıs:
Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális Iroda és Városi Gyámhivatalának
2010-2011. évi munkájáról
Elıadó: Dr. Kiss Imre jegyzı
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az iroda szintén nagy átalakítás alatt áll, a
feladatok 40%-a átkerül a járáshoz és az ügyintézık nagy része is.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
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Kovács Zsolt képviselı úr arról beszélt, ı a bizottságuk és a testület nevében is
köszönettel tartozik az irodának. Több mint 25.000 iktatott esetük volt, ami mögött
rengeteg munka áll. A segélyezési rendszer a számok alapján mőködik, hiába éri annyi
kritika az irodát azok által, akiknek nem ítélik meg az effajta juttatásokat.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a város 120 millió forintot tesz bele ebbe a
rendszerbe és az összes juttatás mértéke meghaladja a 750 millió forintot, ami sajnos
nem kevés. Azért sajnos, mert ez azt mutatja, hogy az embereknek szüksége van rá.
Annak örül, hogy a korábbiakhoz képest több segítséget tud nyújtani az önkormányzat.
Eddig csak pár ezer forintos segítséget tudtak nyújtani a családoknak, de a Szociális
Földmunkaprogrammal hosszabb távon meg tudják oldani a családok problémáit, igaz
a családoknak aktívan közre kell ebben mőködniük. A másik lehetıség a Start
munkaprogram, aminek a keretében 300 ember jutott munkához. Igaz ezek a bérek
nem magasak, de segítség azoknak, akik hajlandóak érte megdolgozni. Sikerként
könyveli el azt, hogy a Szociális Földprogramra jelentkezı családok 90%-a élt a
lehetısséggel és megdolgozik a mindennapi betevıért. Tudja, vannak olyanok akik
visszaéltek ezzel a lehetıséggel, de a jövıben majd nem nyújtanak nekik hasonló
lehetıséget.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, nagy az az összeg, ami ilyen célra szétosztásra
kerül, de sajnos ez egy nagy társadalmi problémát takar. Az önkormányzat megpróbál
az erejéhez mérten segíteni, de az embereknek nem lehet az életpálya-modell, hogy
közmunkaprogram keretében próbáljanak megélni és így foglalkoztassák ıket több
éven keresztül. Erre a problémára nem városi szinten kellene kidolgozni a megoldást, a
Parlamentben kellene kidolgozni olyan közgazdasági alapmodelleket kidolgozni,
amelyek országos szinten felélénkítik a gazdaságot és munkahelyeket teremtenek.
Kovács Zsolt képviselı úr elmondta, az emberek azt beszélik kevesebbet fordítanak
segélyezésre mint korábban, állandó kritika éri az iroda munkatársait.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, tudomásul kell venni, hogy segélyben
sajnos nincs az a pénz, amit ne lehetne szétosztani. Az iroda munkatársai tudják, van
olyan segély iránti kérelem, ami nem indokolt, de a törvényi lehetıségek nem teszik
lehetıvé ezeknek az elutasítását. A probléma csak az, hogy olyan családok esnek el
ezáltal a segélytıl, akik valóban rászorulnak. Ez sok esetben feszültséget szül és az
iroda feladata az, hogy ezt a feszültséget próbálja enyhíteni.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony arról beszélt, sokaknak életpálya-modell volt
az, hogy segélybıl él és számukra új az, hogy munkát kell végezni, de mindenképpen
pozitív. Van akinek az ellenkezıje következett be, azaz dolgozott, de elvesztette az
állását és most rászorul a segélyre, ık teljesen máshogy ítélik meg ezt a helyzetet.
Ezeknél az embereknél sokat számít a mentális állapot és az irodának fontos feladata
az, hogy megtalálja a megfelelı hangot az ügyfelekkel, kit hogyan kell kezelni és
kinek milyen módon tudnak segítséget nyújtani.
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Dr. Kis Ágnes képviselı asszony elmondta, ez a beszámoló azért is kellett, mert így a
szervezeti átalakítás után látszik, a szociális iroda és a városi gyámhivatal
tevékenységének összevonása, hogyan is mőködik a gyakorlatban, milyen munka áll
mögötte. Ajánlja mindenki figyelmébe, aki kritizálja ıket, hogy olvassák el a
beszámolót a honlapon.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, az egyik leghálátlanabb feladat az
önkormányzaton belül a szociális irodában végzett munka. Rengeteg kritika éri ıket és
rengeteg problémás ügyféllel találkoznak. A szociális ágazat több lábon áll, hiszen a
családsegítı szolgálat is nagyban segíti a munkát. Köszöni ezt az együttmőködést és
bízik abban, hogy az átalakítások után is ilyen jól fog mőködni ez a terület.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

351/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánási Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzınek a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 37. § (3) bekezdése alapján
elıterjesztett, a Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda és Városi
Gyámhivatalának 2010-2011. évi munkájáról szóló beszámolóját
megtárgyalta, és elfogadja azt.
Felelıs:
Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Városi
Bölcsıde 2011. évben végzett munkájáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr kérte az intézmény jelenlegi vezetıjét, hogy a
bölcsıde felújítása kapcsán tett vállalásokat a jövıben is tartsák szemelıt.
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Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 9 igen szavazat és
1 tartózkodás (Dr. Juhász Endre) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

352/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi Bölcsıde
2011. évben végzett munkájáról szóló beszámolót megismerte és azt
elfogadja.
Felelıs:
Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szakfeladat és létszámtagozódása
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, a járási rendszer kialakítása is hatással van jelen
elıterjesztésre, mert 2013. január 1-jétıl jelen tudomásuk szerint 19 fı átadására fog
sor kerülni. Ahhoz, hogy ezt az átmenetet megkönnyítsék, a munkaügyi központon
keresztül találták ezt a TÁMOP-os pályázati lehetıséget, amelynek keretében
határozott idıtartamra ügyintézıket alkalmazhatnak. Ez szerkezeti és strukturális
változásokat is jelent a hivatalban, melyet az elıterjesztésben számszakilag is
feltüntettek, és amihez kérik a képviselı-testület jóváhagyását.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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353/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a Hivatal
létszámtagozódása módosítására vonatkozó elıterjesztést és októbertıl - 1 fıvel
megemelve a jóváhagyott létszámát - az intézmény Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának II/A. pont szerinti tagozódását az alábbiak szerint hagyja jóvá.
„A Polgármesteri Hivatal jóváhagyott létszáma 2012. október 1-jén:
Szakfeladat megnevezése
Önkormányzati jogalkotás
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés
Város és községgazdálkodási szolgáltatások
Foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülık közfoglalkoztatás
Sportlétesítmények mőködtetés és fejlesztése
Közterület rendjének fenntartása
Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat)
Polgári védelem ágazati feladatai
Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása
Összesen:
1
2

64
12
4
12

Létszám
7
35
8
12
2
7
7
2
2
9
1
1
93 fı, ebbıl:

fı fıfoglalkozású polgármester,
fı társadalmi megbízatású
alpolgármester, (a létszámkeret nem
tartalmazza)
fı köztisztviselı (jegyzı, aljegyzı
irodavezetık, ügyintézık),
fı közalkalmazott,
fı ügykezelı,
fı Munka Törvénykönyve hatálya alá
tartozó.

Az önkormányzat szakfeladatain foglalkoztatva:
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés
Foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülık közfoglalkoztatása
Sportlétesítmények mőködtetés és fejlesztése
Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat)
Összesen:

1
2
2
9
14 fı”

A képviselı-testület a TÁMOP 1.1.2. pályázat útján foglalkoztatott dolgozók béréhez és
járulékához, a támogatási összegen felül 610.000,- Ft keretösszeget biztosít az
önkormányzat 2012. évi költségvetési tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a TÁMOP 1.1.2. pályázat útján foglalkoztatott dolgozók
továbbfoglalkoztatásához szükséges pénzügyi keretet a 2013. évi költségvetésbe tervezze
be.
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Felkéri a jegyzıt, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosításában foglaltaknak az intézmény dolgozói általi megismertetésérıl, valamint a
határozatból adódó szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelısök: Szólláth Tibor polgármester és Dr. Kiss Imre jegyzı
Határidı: folyamatos

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

354/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi
CVIII. törvény 22. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a Hajdúnánás Város
Önkormányzat 133/2012. (III. 29.) számú Képviselı-testületi Határozatával elfogadott
Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A Szabályzat IV. 4. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„ A Polgármester közbeszerzési tanácsadót von be a közbeszerzési eljárások
elıkészítésébe, lefolytatásába.”
2. A Szabályzat
– IV.5. pontjának elsı mondatában,
– IV.7. pontjának bevezetıjében,
– V 3. pontjának elsı mondatában,
– V.5. pontjának elsı francia bekezdésében,
– VII.4. pontjának második mondatában,
– VII.5. pontjának második mondatában,
– IX.2. pont hetedik francia bekezdésében,
– IX.3. pont ötödik francia bekezdésében
a „hivatalos közbeszerzési tanácsadó” helyébe „ közbeszerzési tanácsadó” szövegrész
kerül.
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3. A Szabályzat IX.5. pontjának elsı mondatát törli.
Felkéri a polgármestert, hogy a Szabályzat módosításáról az érintetteket tájékoztassa,
illetve gondoskodjon a módosított szabályzatnak a városi honlapon történı
megjelentetésrıl.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2012. szeptember 14.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
önkormányzati adóhatóság által kezelt adók hátralékainak
intézkedésekrıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Tájékoztató az
behajtására tett

A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a tájékoztató határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
(Buczkó József képviselı úr visszajött, Kovács Zsolt képviselı úr pedig kiment a
terembıl, így a testület 10 fıvel folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén, a
felszámolási eljárással kapcsolatban feltett kérdésre szeretne válaszolni. Megkeresték a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Felszámolási Osztályát, hogy az önkormányzatok milyen
rendben kezdeményezhetnek ilyen eljárást. A környezı nagyobb települések Debrecen,
Hajdúszoboszló,
Hajdúböszörmény
–
önkormányzatai
nem
kezdeményeznek külön felszámolási eljárást, hanem bekapcsolódnak a már
megindított eljárásokba, de természetesen a lehetıség az eljárás kezdeményezésére
adott. A rossz hír ezzel kapcsolatban az, hogy az eljárás megindításának költségein
kívül, ami jelenleg 37.500,-Ft, az önkormányzat további követelései E, F és G
kategóriába sorolhatóak csak be. Tehát az önkormányzat kezdeményezhet önállóan
ilyen eljárást, de a követeléseit akkor sem tudja hamarabb érvényesíteni.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony köszöni a tájékoztatást, de számára pont az nem
derül ki ebbıl az anyagból, hogy abban az intervallumban, míg ezek az intézkedések
történtek, milyen eredményeket értek el. Látszik, hogy az önkormányzat használja a
meglévı eszközeit, de nem tudja mérni, hogy a megtett intézkedéseknek milyen hatása
van.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ezzel kapcsolatban igen nagy a nyomás az
önkormányzaton, be kell hajtani a kinnlevıségeket, ráadásul minél hamarabb. Az adó
nemfizetése a nyugati országokban az egyik legnagyobb bőnnek számít, hiszen a
közösség jólétére fordítják ezt a pénzt. Az adó fizetése nem népszerő, de a város
érdekeit szolgálja. Az iroda ebben az évben véleménye szerint igen komoly
erıfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a betervezett adóbevételeket beszedje.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, ez egy sokrétő kérdés. Vannak olyanok, akik azt
mondják, el kell dönteniük, hogy befizetik-e az adót vagy inkább etetik a családot,
mert a kettı egyszerre nem megy. Rengeteg vállalkozás neve mellett tőnik fel
mostanában a „felszámolás alatt” megjelölés, mert jelen gazdasági helyzetben
egyszerően nem tudják az emberek a cégeiket finanszírozni, a rájuk vonatkozó
adóterheket megfizetni. Nyugaton ez azért szigorúbban büntetett, mert ott az állam
olyan mértékben határozza meg a fizetendı adót, hogy mellette a cégtulajdonosok még
el tudják tartani a családjaikat. Tudomásul kell venni, hogy Magyarországon sajnos ez
nem így történik, nincs meg a megfelelı egyensúly.
Szólláth Tibor polgármester úr mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés,
észrevétel, megjegyzés nem volt, szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a tájékoztató határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

355/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és
elfogadja a 135/2012. (III. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján,
az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók hátralékainak behajtására tett
intézkedésekrıl szóló tájékoztatót, valamint felhívja a figyelmet az
adóhátralékok behajtási hatékonyságának további növelésére.
Felkéri a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Dr. Kiss Imre jegyzı
Határidı: folyamatos
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
hajdúnánási bırgyógyászati szakellátás további mőködtetésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Elıterjesztés

a

Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és az Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
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(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
(Kovács Zsolt képviselı úr visszajött, Oláh Miklós képviselı úr kiment a terembıl, így
a testület 10 fıvel folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, a kérelem a város érdekeivel
egybeesik. Jól mőködött ez a kapcsolat az elmúlt években és reméli a jövıben is együtt
dolgozhatnak még a kollégákkal.
Szólláth Tibor polgármester úr mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés,
észrevétel, megjegyzés nem volt, szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

356/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a hajdúnánási
bırgyógyászati szakellátás további mőködtetésérıl szóló elıterjesztést és a jelenlegi
egészségügyi szakellátás biztosítója kérésének helyt adva a Pharma-Derm Kft.
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.) jogelıdjével, a Pharma-Derm Kkt.-val 2001.
január 25-én kötött 14664/2000. számú vállalkozási szerzıdést közös
megegyezéssel, 2012. október 31-i hatállyal megszünteti.
Felkéri a polgármestert, hogy Dr. Kósa Ágnes és Dr. Páldeák László (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 10.) vállalkozás képviselıinek az értesítésérıl és a
szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 30.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

357/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelemmel a hajdúnánási
általános bırgyógyászat és nemibeteg gondozás szakellátás biztosításáról szóló
14664/2000. számú vállalkozási szerzıdésnek a 2012. október 31-ei, közös
megegyezéssel történı megszüntetésére - e szakellátás heti 20 szakorvosi óra és heti
10 óra nemibeteg gondozás mőködtetésének 2012. november 1-tıl a Városi
Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet keretén belül történı biztosításáról
határoz.
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Felkéri a polgármestert, hogy Baráthné Megellai Erzsébet (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 10.) intézményvezetı értesítésérıl, és a szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 30.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Oláh Miklós képviselı úr visszajött a terembe, így a testület 11 fıvel folytatta tovább
a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr kérte, hogy a határozati javaslatokban kerüljön
javításra az intézmény neve.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a
református iskolában mőködı mővészeti osztályok teljes létszámmal átjelentkeznek a
Bocskai iskolába. Ezzel is erısíteni szeretnék az intézmények közötti együttmőködést.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el azzal, hogy a határozati
javaslatban javításra kerüljön az intézmény neve.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

358/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bocskai István Általános
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat engedélyezett álláskeretét 2012. szeptember 15-tıl 1 fı
táncpedagógus állással megemeli.
A fenti intézkedés végrehajtása után az intézmény engedélyezett álláskerete 2012.
szeptember 15-tıl 178 fı, a 167/2012. (III. 29.) számú Képviselı-testületi
Határozatra tekintettel 2012. december 1-jétıl 174 fı.
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Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az intézmény igazgatóját tájékoztassa,
valamint gondoskodjon az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012.
(II. 15.) Önkormányzati Rendelet soron következı módosításakor a
létszám-elıirányzat módosításáról.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 15. - az értesítésre
2012. november 30. - a létszám-elıirányzat módosítására
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

359/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bocskai István Általános
Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat számára a 2012. évi nyári napközi kiadásaira 1.164 eFt-ot, 3 fı
táncpedagógus 2012. szeptember – november havi bér és járulék kiadásaira
1.594 eFt-ot, összesen 2.758 eFt-ot biztosít az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az intézmény igazgatóját tájékoztassa,
valamint gondoskodjon az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012.
(II. 15.) Önkormányzati Rendelet fentieknek megfelelı módosításáról.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 30. - az értesítésre
2012. november 30.
- a költségvetés módosítására

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI
Hajdúnánási Óvoda kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

PONT TÁRGYALÁSA:

Elıterjesztés a

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 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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360/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Óvoda engedélyezett
álláskeretét 2012. szeptember 15-tıl 1 fı dajka állással megemeli.
A fenti intézkedés végrehajtása után az intézmény engedélyezett álláskerete 2012.
szeptember 15-tıl 64 fı.
A képviselı-testület felhívja az intézményvezetı figyelmét, hogy a jelenleg támogatás
útján finanszírozott álláshelyet a támogatási idıszak után javasolja megváltozott
munkaképességő munkavállalóval betölteni tekintettel a 312/2012. (VIII. 09.) számú
Képviselı-testületi Határozatra.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az intézmény igazgatóját tájékoztassa, valamint
gondoskodjon az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (II. 15.)
Önkormányzati Rendelet soron következı módosításakor a létszám-elıirányzat
módosításáról.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2012. szeptember 15. - az értesítésre
2012. november 30.
- a létszám-elıirányzat módosítására

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENÖTÖDIK 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
Az elıterjesztést tárgyaló Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony arról beszélt, ezen létszámok meghatározása
törvényi kötelességük és nagyon helyesnek tartják azt, hogy a legfeljebb szó szerepel a
javaslatban, hiszen ezzel mozgásteret biztosítanak az intézmények számára.
Szólláth Tibor polgármester úr azt kérdezte, mi az oka annak, hogy csökkentek a
csoportok száma a középiskolában.
Bakó Sándor igazgatóhelyettes válaszában elmondta, a csoportcsökkenés oka, hogy a
tavalyi évben egyszerre végzett két osztály, viszont csak egy indult, ráadásul az idén
az egyik szakképesítés sem indult be.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazat és
2 tartózkodás (Oláh Miklós, Tóth Imre) mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

361/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. 7-8. pontjaiban
meghatározottak alapján, az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekben a
2012/2013-as tanévben indítható csoportok, osztályok maximális létszámtól való eltérését
az alábbiak szerint engedélyezi:
Intézmény neve
Bocskai István Általános Iskola,
Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat

2012/2013.
tanévben 2012/2013. tanév
induló csoport / osztály létszám (fı)
1.e
legfeljebb 32
3.c

legfeljebb 34

6.g

legfeljebb 36

Kırösi
Csoma
Sándor 1/13. L
Gimnázium,
Szakközép-,
1/13.M-1/15.M
Szakképzı Iskola és Kollégium

legfeljebb 42
legfeljebb 42

9.J

legfeljebb 36

11.J

legfeljebb 42

Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetık tájékoztatásáról gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 24.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Kırösi
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium magasabb
vezetı (igazgató) beosztás ellátására benyújtott pályázatok és Helyi Tantervének
szakértıi véleményezésére beérkezett árajánlatokra
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát a bizottsági
javaslatoknak megfelelıen 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

362/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kırösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium (4080 Hajdúnánás, Bocskai u.
29. szám) magasabb vezetı (igazgató) beosztás ellátására benyújtott pályázatok szakértıi
véleményezésével a HUNNIAREG Pedagógiai Intézetet (4028 Debrecen, Zákány u. 5.
szám, képviseli: Vasné Dömötör Rozália fıigazgató) bízza meg.
A képviselı-testület a szakértıi vélemény elkészítésének határidejét 2012. október 8.
napjában határozza meg, a szakértıi véleményezés költségét pedig 30.000,- Ft összegben
az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 841126 számú Önkormányzatok és
társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenységek elnevezéső szakfeladat alatt
tervezésre került.
Felkéri a polgármestert, hogy a HUNNIAREG Pedagógiai Intézet (4028 Debrecen, Zákány
u. 5. szám) képviselıjét a képviselı-testület döntésérıl értesítse.
Feljogosítja a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és
Kollégium magasabb vezetı (igazgató) beosztás ellátására benyújtott pályázatok szakértıi
véleményezésének feltételeit rögzítı szerzıdés aláírására, valamint felkéri, hogy az
elkészített szakértıi véleményt a képviselı-testületnek mutassa be.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 20. - szerzıdés megkötésére
2012. október 25.
- a szakértıi vélemény képviselı-testület elé
terjesztésére

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát a bizottsági
javaslatoknak megfelelıen 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

363/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kırösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium (4080 Hajdúnánás, Bocskai u.
29. szám) alternatív szakképzés helyi tantervének szakértıi véleményezésével a
HUNNIAREG Pedagógiai Intézetet (4028 Debrecen, Zákány u. 5. szám, képviseli: Vasné
Dömötör Rozália fıigazgató) bízza meg.
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A képviselı-testület a szakértıi vélemény elkészítésének határidejét 2012. október 8.
napjában határozza meg, a szakértıi véleményezés költségét pedig 30.000,- Ft összegben
az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 841126 számú Önkormányzatok és
társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenységek elnevezéső szakfeladat alatt
tervezésre került.
Felkéri a polgármestert, hogy a HUNNIAREG Pedagógiai Intézet (4028 Debrecen, Zákány
u. 5. szám) képviselıjét a képviselı-testület döntésérıl értesítse.
Feljogosítja a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és
Kollégium alternatív szakképzés helyi tantervének szakértıi véleményezésének feltételeit
rögzítı szerzıdés aláírására, valamint felkéri, hogy az elkészített szakértıi véleményt a
képviselı-testületnek mutassa be.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2012. szeptember 20. - szerzıdés megkötésére
2012. október 25.
- a szakértıi vélemény képviselı-testület elé
terjesztésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
Elıterjesztés
TIZENHETEDIK
NAPIRENDI
PONT
TÁRGYALÁSA:
önkormányzati tulajdonban lévı mezıgazdasági földterületek hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ı mindkét bizottság javaslatát figyelembe
szeretné venni és azok összefőzésével fogja feltenni szavazásra az elıterjesztés
határozati javaslatát.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát a 10 igen szavazat és 1
tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

364/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
I.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011.
(X. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. §-a alapján úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévı, 2012. szeptember 28-án lejáró haszonkölcsön
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szerzıdés keretében mővelt területeket nem kívánja meghirdetni, azokat saját
mővelésben kívánja hasznosítani.
II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
2013. évi Start munkaprogram keretében hasznosítható, állami tulajdonban lévı
földterületek ismeretében, a Pénzügyi és Ügyrendi-, valamint Városfejlesztési
Bizottságok javaslatának figyelembevételével, fel kívánja mondani az
önkormányzati tulajdonban lévı, mezıgazdasági hasznosítású földterületek
szerzıdését.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi Start munkaprogram keretében
hasznosítható, állami tulajdonban lévı földterületek ismeretében, az
önkormányzati tulajdonú, mezıgazdasági hasznosítású földterületek
szerzıdésének felmondásáról gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 30. – szerzıdések felmondására

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
hajdúnánási 5399 helyrajzi számú földrészleten csereerdısítésre vonatkozó döntés
meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; 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 elmondta, ı támogatja az elıterjesztést, csak azt kéri, hogy
megfelelı szakemberek végezzék a telepítést, akik a késıbbiekben is odafigyelnek a
fákra, mert a Dorogi úton végzett telepítés nem sikerült túl jól, kipusztultak a nyírfák.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, természetesen szakemberek fogják
végezni a telepítést. A korábbi fatelepítésnél sem a szakértelem hiánya volt a gond,
hanem a nagy szárasság, amiatt pusztultak ki a fák.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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365/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testület az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.)
Önkormányzati Rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében tulajdonosi hozzájárulását
adja ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı 5399 helyrajzi számú
ingatlanon 2 ha 1750 m2 területrészen vágásos üzemmódú és településvédelmi
rendeltetéső erdı kerüljön telepítésre.
Felkéri a polgármestert, hogy a hozzájárulásáról szóló döntést a kiviteli terv
készítıje a KST 2012. Kft (Debrecen, Menyhárt u. 1. 2/6. szám) részére történı
megküldésérıl, továbbá az erdıtelepítési-kiviteli terv elkészíttetésérıl és az
erdészeti hatósághoz történı benyújtásáról gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. október 15.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

366/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hajdúnánási 5399 helyrajzi
számú területen 2 ha 1750 m2 területnagyságon a csereerdı-telepítéssel kapcsolatos
- kiviteli terv készítésének a díja, elsı kiviteli munkák díja, a csemete
beszerzésének a díja, a szakirányítás és nyilatkozattétel díja, továbbá eljárási díjak
és az esetlegesen felmerülı hántáskár megelızésének díja - 1.150 e Ft összeget az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének „Zöldterület kezelés” szakfeladattól
összesen a 2012. évi költségvetés ”Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások”
szakfeladat kiadási jogcímhez való átcsoportosításával biztosítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 31.
A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

367/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja Urbán János
Hajdúnánás, Rákóczi u. 22. szám alatti lakos részére a földhasználati
nyilvántartásban lévı adatok módosításával járó 16 eFt keretösszegő költségek
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megtérítését, a 2012. évi költségvetés „város-,
szolgáltatások” kiadási jogcím terhére biztosítja.

és

községgazdálkodási

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésrıl Urbán János Hajdúnánás, Rákóczi F.
u. 22. szám alatti lakost értesítse ki és gondoskodjon a földhasználati
nyilvántartásban szereplı adatok módosításával járó költségek megfizetésérıl.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 30. - kiértesítésre és a költségek megtérítésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Varga
Attila 4080 Hajdúnánás, Szabadság u. 58. szám alatti lakos kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
(Oláh Miklós képviselı úr távozott, így a testület 10 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 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

368/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a
polgármester az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 10. § (2)
bekezdés b) pont bb.) alpontjában foglalt hatáskörében eljárva, az
önkormányzat tulajdonát képezı hajdúnánási 5397/8. hrsz-ú, ténylegesen a
Hajdúnánás, Fürdı u. 22. szám alatti kemping hasznosítására vonatkozóan az
önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról
szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet elıírásai szerint a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

662

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról Varga Attila 4080
Hajdúnánás, Szabadság u. 58. szám alatti lakost értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 20.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés önkormányzati
tulajdonban lévı nem lakás céljára szolgáló helyiség további hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Egészségügyi és Szociális Bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

369/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások
és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet
41. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát képezı,
Hajdúnánás, Irányi u. 1. szám alatti, 17 m2 alapterülető, 3. számú garázst
versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történı bérbeadás útján kívánja hasznosítani
5 éves határozott idıtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában a 354/2011. (IX. 22.) számú Képviselı-testületi
Határozatban a gépjármőtárolás céljára használt garázs bérleti díjaként meghatározott
500,- Ft/m2/hó összeg érvényes.
A pályázati felhívást - az elsı alkalommal való megjelentetés sikertelensége esetén - az
önkormányzat honlapján folyamatosan kell közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési
idıpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 30., illetve folyamatos
2012. október 15., illetve folyamatos

- a pályázat megjelentetése
- a szerzıdés megkötése

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, Mónus József, hajdúnánási lakos világcsúcsot
állított fel íjászatban, Mongóliában, és szeretné, ha ez a helyi médiában megjelenne.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a Kossuth rádióban hallotta a hírt, ı maga
levélben gratulált neki, hiszen nem sok település mondhatja el magáról, hogy egy
világcsúcsot felállító sportolót tudhat a polgárai között.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérte, tájékoztassák a lakosságot arról, hogy
Hajdúböszörmény és Hajdúdorog között meddig tart az útfelújítás, hiszen így a
helyközi busznak is megnı az utazási ideje.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, úgy tudja, elkezdték már a lámpák
összehangolását is azon az útszakaszon, nemsokára lefektetik az aszfalt réteget is és
majd tavasszal folytatják a munkálatokat. A vonatközlekedést ez nem érinti, így
érdemes átgondolni az azzal való utazást.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, több észrevételt kapott aziránt,
hogy a temetınél ki kellene alakítani egy gyalogátkelıt, hiszen rengeteg idıs ember
közlekedik arra, akik számára az átjutás nem egyszerő. A másik észrevétele az lenne,
hogy az újságban a Hépszolg Kft. hirdethetné a temetkezéssel kapcsolatos
szolgáltatásait, ne csak az egyéni vállalkozó hirdetése jelenjen meg.
Dombi György képviselı úr arról beszélt, örül az ároktisztításoknak, de jelzéssel
éltek felé, hogy a Vörösmarty utcán csak félig történt meg a takarítás és még az esıs
idı elıtt be kellene fejezni, mert ott sokszor problémát okoz az esıvíz.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, az iskolakezdéssel
megszaporodott a járdán kerékpározók száma, amire oda kellene figyelni, mert nem
csak a gyerekek, hanem a szüleik is ott bicikliznek és zavarják a gyalogosokat.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a szılıskertek kerítése az ıszre elkészül
és végre látható lesz az elvégzett munka eredménye. Azt is elmondta, hogy a Ligetben
kialakításra kerül a fiatalok által kért extrém kerékpárpálya és így megszőnik a fıtéren
a szökıkutakon bővészkedı kerékpárosok látványa reményeik szerint. Arról is beszélt,
hogy a temetıben megnıtt a lopások száma, amire a jövıben fokozottan oda fognak
figyelni.
Ezek után megköszönte a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a
végzett munkát és a képviselı-testület nyilvános ülését 10 óra 45 perckor bezárta és
zárt ülést rendelt el.
kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

