JEGYZİKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2012. szeptember 28-án - pénteken - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i
ülésérıl.
A képviselı-testület rendkívüli ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme
Jelen vannak a képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Kovács Zsolt, Dr. Kis Ágnes, Ötvös Attila, Buczkó József, Szabóné
Marth Éva, Török István képviselık
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Dr. Juhász Endre alpolgármester,
Dombi György, Tóth Imre, Oláh Miklós képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Kissné Barta
Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıje, Kiss György a
Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Fülöpné Baráz Judit szociális és gyámügyi
ügyintézı, Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Jenei
Magdolna önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézı, dr. Molnár Anett
jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
A
2.)
napirendi
tárgyalásánál:
A
6.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Dr. Dancsó Beáta Marianna fogorvos
pont Juhász István a Hépszolg Kft. megbízott ügyvezetıje

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 7 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban
szereplı napirendek közé vegyen fel és tárgyaljon meg 2 új napirendet:
-

„Elıterjesztés az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli,
valamint hivatali munkaidın kívüli megtartásának engedélyezésérıl és díjairól
szóló 32/2012. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelet módosításáról”

A fenti napirendet elsıként javasolta megtárgyalni.
-

„Elıterjesztés az Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület (4024 Debrecen,
Piac u. 54.) KondiPark telepítésére irányuló megkereséséhez”

A fenti napirendi pontot a meghívóban szereplı napirendek után javasolta
megtárgyalni.
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Javasolta a meghívóban szereplı 1. napirendi pont levételét, továbbá, hogy a
meghívóban szereplı 4. napirendet tárgyalják meg a rendeletet követıen, második
napirendként.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal és az elhangzottakkal kapcsolatban van-e
megjegyzés, észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével és megtárgyalásával
kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem volt, szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 7 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli,
valamint hivatali munkaidın kívüli megtartásának engedélyezésérıl és díjairól
szóló 32/2012. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a II. számú fogorvosi körzet ellátásában közremőködı
fogszakorvos változásáról és a vállalkozási szerzıdés módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés az állami fenntartásba
mőködtetésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés a fenntartó által a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban a
2012/2013. tanévben indítható osztályok, csoportok számának maximális
létszámtól való eltérés engedélyezésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Óvoda kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22. szám) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

7.)

Elıterjesztés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Turisztikai attrakciók
és szolgáltatások fejlesztése” tárgyú, ÉAOP-2.1.1/A.I-12 kódszámú pályázati
felhívásra pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozat és tulajdonosi
hozzájárulások megtételéhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

kerülı

köznevelési

intézmények
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8.)

Elıterjesztés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Innovatív, kísérleti
foglalkoztatási programok támogatására” tárgyú, TÁMOP-1.4.3-12/1 kódszámú
pályázati felhívásra pályázat benyújtására és a pályázat benyújtásához
szükséges konzorciumi együttmőködési megállapodás megkötésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

9.)

Elıterjesztés az Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület (4024 Debrecen,
Piac u. 54.) KondiPark telepítésére irányuló megkereséséhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

10.)

Különfélék

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 7 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az egyes anyakönyvi
események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidın kívüli
megtartásának engedélyezésérıl és díjairól szóló 32/2012. (IX. 20.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról
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.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, a rendelet módosítását az indokolja, hogy a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény értelmében, a fizetési
kötelezettséget megállapító rendeletek esetében a kihirdetés és a hatálybalépés között
30 napnak kell eltelnie. A korábbi rendelet-tervezet a hatálybalépést október 1-jében
határozta meg, de idıközben észlelték, hogy így nincs meg a törvényileg elıírt 30 nap,
ezért ebben a tervezetben a hatálybalépés idıpontja változott, ami 2012. november
1-je.
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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 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
35/2012 (IX. 28.)
Önkormányzati Rendelete
egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidın
kívüli megtartásának engedélyezésérıl és díjairól szóló 32/2012. (IX. 20.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról
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. § Az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidın
kívüli megtartásának engedélyezésérıl és díjairól szóló 32/2012. (IX. 20.) Önkormányzati
Rendelet 2012. november 1-jén lép hatályba.
2. § E rendelet 2012. szeptember 29-én lép hatályba.

Hajdúnánás, 2012. szeptember 28.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. szeptember 28.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a II. számú
fogorvosi körzet ellátásában közremőködı fogszakorvos változásáról és a vállalkozási
szerzıdés módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Egészségügyi Bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát
elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérte Dr. Dancsó Beátát, hogy mondjon néhány
szót magáról.
Dr. Dancsó Beáta Marianna fogorvos bemutatkozott a képviselı-testületnek.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, így
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

378/2012. (IX. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - hivatkozva a
322/2012. (VIII. 15.) számú Képviselı-testületi Határozatra - hozzájárul a
hajdúnánási II. számú fogorvosi körzet praxisjogának a Dr. Dancsó Beáta
Marianna (an.: Boros Rózsa Mária, szül.: Debrecen, 1971. 04. 12.)
4031 Debrecen, Derék u. 46. V/15. szám alatti lakos, fogszakorvos részére
történı elidegenítéséhez.
Felkéri a polgármestert, hogy a Vackor Dentál Bt. (4032 Debrecen,
Kosztolányi D. u. 33.), mint a II. számú fogorvosi körzet egészségügyi
alapellátásának biztosításáért felelıs vállalkozás képviselıjének, valamint
Dr. Dancsó Beáta Mariannának (4031 Debrecen, Derék u. 46. V/15. szám) az
értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. október 15.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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379/2012. (IX. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - tudomásul véve,
hogy az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 2. §
(3) bekezdése alapján a praxis jog elidegeníthetı -, kinyilatkozza, hogy
amennyiben a területi ellátási kötelezettséggel mőködı hajdúnánási II. számú
fogorvosi körzet praxisjoga Dr Dancsó Beáta Marianna (4031 Debrecen,
Derék u. 46. V/15. szám) fogszakorvos részére elidegenítésre kerül, úgy az ı
személyes közremőködése okán a Vackor-Dentál Egészségügyi Szolgáltató
Betéti Társasággal (cg. 09-06-013483, székhely: 4032 Debrecen,
Kosztolányi D. u. 33.) 2004. október 7-én megkötött vállalkozási szerzıdést a
közremőködı orvos adatainak változása miatt módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a praxisjog elidegenítését követı 30 napon belül
gondoskodjon a vállalkozási szerzıdés módosításáról.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. október 31.
Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az állami
fenntartásba kerülı köznevelési intézmények mőködtetésérıl
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.
Buczkó József képviselı úr arról beszélt, hogy a törvényi lehetısége, mozgástere
ezzel kapcsolatban a képviselı-testületnek ennyi, de ez is csak december 31-ig. Akkor
nem kellene az oktatás két ágát szétválasztani, ha például a tantestület úgy döntene,
hogy kerüljön egyházi fenntartásba az iskola. Az intézmény vezetıjétıl azonban
tudják, a tantestületben nincs egyetértés ebben a kérdésben.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a törvény év közbeni átszervezést nem
tesz lehetıvé, azt a döntést, amit képviselı úr említett tavasszal kellett volna
meghozni, de ez nem történt meg. Ebbıl kifolyólag a testületnek nincs más lehetısége,
csak az, hogy a jelenlegi elıterjesztésben leírt döntést meghozza.
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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:

380/2012. (IX. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése alapján
kinyilvánítja azon szándékát, hogy vállalja - a szakképzésrıl szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti szakképzı iskola
kivételével - az illetékességi területén lévı összes, saját tulajdonában álló, az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon mőködtetését.
Felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatóságát (4026 Debrecen, Hatvan u. 15.) a képviselı-testület döntésérıl
értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. október 5.
Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a fenntartó által a
Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálatban 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.
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:
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381/2012. (IX. 28.) 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
induló csoport / osztály
3. osztály
1.a
1.

2012/2013. tanév
létszám (fı)
26
26
26

2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
Kicsi
csoport
–
Református
Általános
Iskola és Óvoda
1.c
1.d
1.e
Szivárvány csoport –
Református
Általános
Iskola és Óvoda

26
26
26
26
26
26

24
24
24
24

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

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánási Óvoda
kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, az elıterjesztés megküldésre került az
intézményvezetınek, aki telefonon megkereste ıt. Az elıterjesztésben szerepel 1 fı
4 órában történı foglalkoztatása fél álláshelyen. Az elıterjesztı célja az volt, hogy a
létszámemelés ne kerüljön plusz forrásba az önkormányzatnak. Az intézményvezetı
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jelezte, szüksége lenne ennek az egy fınek minimum a 6 órában történı
foglalkoztatására. Ezt a lehetıséget megvizsgálták, és azt az információt kapták, hogy
a 6 órában történı foglalkoztatás még beleférne a rehabilitációs finanszírozásba, ez
0,75 álláshelyet jelentene és nem kerülne pluszköltségbe.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, a határozati javaslatban megjelölt
álláshelyek engedélyezhetık, de felhívja a figyelmet arra, hogyha a sérült gyermekre
normatívát kívánnak lehívni, akkor mellé egy gyógypedagógiai asszisztenst kell
foglalkoztatni, mert ez a jogszabályi követelmény.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a jegyzı úr által elmondottaknak
megfelelıen fognak szavazni, és emellett felhívják az intézményvezetı figyelmét a
Szabóné Marth Éva képviselı asszony által elmondottakra.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról azzal, hogy abban a 0,5
álláshely helyett, 0,75 álláshely szerepel és persze ennek megfelelıen módosulnak az
álláshelyek számai.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát az elhangzott módosításokkal
7 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

382/2012. (IX. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Óvoda engedélyezett
álláskeretét az alábbiak szerint megemeli:
• 1 fı gyermekfelügyelı álláshely 2012. október 1-tıl 2013. június 30-ig, támogatás
útján foglalkoztatva;
• 1 fı dajka álláshely 2012. október 1-tıl 2013. szeptember 30-ig, rehabilitációs
kártyával rendelkezı személlyel betöltve;
• 0,75 fı adminisztrátor álláshely 2012. október 1-tıl 2013. szeptember 30-ig,
rehabilitációs kártyával rendelkezı személlyel betöltve.
A fenti intézkedés végrehajtása után az intézmény engedélyezett álláskerete 2012. október
1-tıl 66,75 fı, 2013. július 1-tıl 65,75 fı, 2013. október 1-tıl 64 fı.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az intézmény vezetıjét 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. október 1.
- az értesítésre
2012. november 30.
- a létszám-elıirányzat módosítására

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánási
Építı és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a mai nap folyamán történt egy egyeztetés
az ügyvezetı és a Holding vezetıinek részvételével. Átbeszélték azokat az
intézkedéseket, amelyekkel javítani lehet a Kft. helyzetét. Reméli mindenki egyetért
azzal, hogy a Hépszolg Kft-nek mőködnie kell, ehhez pedig szükség van ennek a
döntésnek a meghozatalára.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Kovács Zsolt képviselı úr azt kérdezte, tud-e valami garanciát adni a Hépszolg arra,
hogy ezzel megoldja a jelenlegi helyzetet és nem csak tovább görgeti a felhalmozott
adóságot.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, erre nincs garancia, de a Kftnek a napi likviditáshoz szüksége van erre a folyószámla hitelre, ráadásul a szükséges
intézkedések is magukkal vonzanak bizonyos költségeket. İ a maga részérıl
támogatja az elıterjesztést.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazat és
1 tartózkodás (Dr. Kis Ágnes) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

383/2012. (IX. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat
100 %-os tulajdonában álló Hajdúnánási Holding Zrt. 100 %-os tulajdonában
álló Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.)
által az OTP Bank Nyrt-tıl (4025 Debrecen, Pásti u. 1-3.) 2013. augusztus
21-i lejárattal igénybevett 50 millió Ft keretösszegő folyószámlahitel és
járulékainak visszafizetéséért készfizetı kezességet vállal. Az önkormányzat
vállalja, hogy a készfizetı kezességvállalás összegét az adott évi
költségvetésbe, mint kötelezettséget beépíti.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilatkozza, hogy a
jelen kötelezettségvállalás nem esik Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdésének tiltó rendelkezései
alá.
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Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató
Kft. ügyvezetı igazgatóját értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. október 5.
Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése”
tárgyú, ÉAOP-2.1.1/A.I-12 kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtásához
szükséges nyilatkozat és tulajdonosi hozzájárulások megtételéhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

384/2012. (IX. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi
XX. törvény 92. § (10) bekezdés a) pontja és a közúti közlekedésrıl szóló
1988. évi I. törvény 34. § (1), (2), (5) bekezdései alapján úgy határoz, hogy a
Szabó Tervezı Iroda Kft. (4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.) által készített,
16-U/2012 tervszámú, Hajdúnánás – Fürdı utca továbbépítésének
engedélyezési tervdokumentációban feltüntetett végleges és ideiglenes
forgalmi renddel egyetért, ahhoz hozzájárul.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szabó Tervezı Iroda Kft.
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.) által készített, 16-U/2012 tervszámú,
Hajdúnánás – Fürdı utca továbbépítésének engedélyezési tervéhez szükség,
“A tervdokumentációban feltüntetett végleges és ideiglenes forgalmi renddel
egyetértek, ahhoz hozzájárulok.” záradékolás aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 30.
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A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

385/2012. (IX. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megállapítja, hogy a 16-U/2012
tervszámú, Hajdúnánás – Fürdı utca továbbépítésének engedélyezési tervében szereplı
közlekedési létesítmények az alábbi helyrajzi számú, kizárólagos önkormányzati tulajdonú
ingatlanokat érintik:
5381/1,
5398,
5399,
5400,
0969/6.
A képviselı-testület az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági
ellenırzésrıl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján
hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22.), mint építtetı a Szabó Tervezı Iroda Kft. (4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.)
által tervezett, 16-U/2012 tervszámú, Hajdúnánás – Fürdı utca továbbépítésének
engedélyes tervdokumentáció szerinti közlekedési létesítmények építéséhez az építési
engedélyt megszerezze.
A képviselı-testület az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján
úgy határoz, hogy a fenti ingatlanokon a tárgyi beruházás megvalósításához hozzájárul az
alábbi kikötésekkel:
- A hozzájárulás nem jelenti a terület feletti rendelkezési jog megszerzését.
- Az elkészült közlekedési létesítmény fenntartásáról és kezelésérıl a tulajdonos
gondoskodik.
- A hozzájárulás nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.
- A kivitelezéssel okozott esetleges károk a jogosultat terhelik.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Építı és
Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.), mint építtetıt, és a Szabó Tervezı
Iroda Kft-t (4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.), mint tervezıt értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 30.

A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

386/2012. (IX. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megállapítja, hogy a
2012. szeptemberében készült, Hajdúnánási interaktív épület építési engedélyes tervében
és a kiszolgáló épület építési engedélyes tervében szereplı létesítmények az alábbi
helyrajzi számú, kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintik:
5381/3;
5399.
A képviselı-testület az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági
ellenırzésrıl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján
hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22.), mint építtetı az FM. STAT Kft. (4400 Nyíregyháza, Gimnázium köz 5.)
által tervezett, 2012. szeptemberében készült, Hajdúnánási interaktív épület építési
engedélyes tervdokumentáció szerinti és a kiszolgáló épület építési engedélyes
tervdokumentáció szerinti létesítmények építéséhez az építési engedélyt megszerezze.
A képviselı-testület az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján
úgy határoz, hogy a fenti ingatlanokon a tárgyi beruházások megvalósításához hozzájárul
az alábbi kikötésekkel:
- A hozzájárulás nem jelenti a terület feletti rendelkezési jog megszerzését.
- Az elkészült létesítmények fenntartásáról és kezelésérıl a jogosult köteles
gondoskodni.
- A hozzájárulás nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.
- A kivitelezéssel okozott esetleges károk a jogosultat terhelik.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Építı és
Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.), mint építtetıt, és az FM. STAT Kft-t
(4400 Nyíregyháza, Gimnázium köz 5.), mint tervezıt értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 30.

A képviselı-testület az elıterjesztés negyedik határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

387/2012. (IX. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megállapítja, hogy a
2012. szeptemberében készült, vízisí-kötélpálya kialakítása Hajdúnánáson építési
engedélyes tervében szereplı létesítmény az alábbi helyrajzi számú, kizárólagos
önkormányzati tulajdonú ingatlant érinti:
0969/6.
A képviselı-testület az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági
ellenırzésrıl szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján
hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
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Kossuth u. 22.), mint építtetı az FM. STAT Kft. (4400 Nyíregyháza, Gimnázium köz 5.)
által tervezett, 2012. szeptemberében készült, vízisí-kötélpálya kialakítása Hajdúnánáson
építési engedélyes tervdokumentáció szerinti létesítmény építéséhez az építési engedélyt
megszerezze.
A képviselı-testület az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján
úgy határoz, hogy a fenti ingatlanon a tárgyi beruházás megvalósításához hozzájárul az
alábbi kikötésekkel:
- A hozzájárulás nem jelenti a terület feletti rendelkezési jog megszerzését.
- Az elkészült létesítmények fenntartásáról és kezelésérıl a jogosult köteles
gondoskodni.
- A hozzájárulás nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.
- A kivitelezéssel okozott esetleges károk a jogosultat terhelik.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Építı és
Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.), mint építtetıt, és az FM. STAT Kft-t
(4400 Nyíregyháza, Gimnázium köz 5.), mint tervezıt értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 30.

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok
támogatására” tárgyú, TÁMOP-1.4.3-12/1 kódszámú pályázati felhívásra pályázat
benyújtására és a pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi együttmőködési
megállapodás megkötésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
így szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

388/2012. (IX. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy
pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt
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„Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatására” tárgyú,
TÁMOP-1.4.3-12/1 kódszámú pályázati felhívásra, és a pályázatban
megfogalmazott projektcélokat meg kívánja valósítani.
A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztés teljes összköltsége
Hajdúnánás Városi Önkormányzatra (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.),
az OKTÁV-RÁCIÓ Kft-re (4024 Debrecen, Wesselényi u. 6.),
az M+Z 2000 Kft-re (4220 Hajdúböszörmény, Külsı-újvárosi u. 47.) és a
MAG PRAKTIKUM Nonprofit Közhasznú Kft-re (4028 Debrecen,
Laktanya u. 21. fszt. 1.) vonatkozóan 190 751 018,- Ft, melynek a
forrásösszetételét a konzorciumi tagok az alábbiak szerint kívánják
biztosítani:
o támogatás (100 %):
190 751 018,- Ft.
A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztés teljes összköltségébıl
Hajdúnánás Városi Önkormányzatot 80 403 298,- Ft terheli.
A képviselı-testület a fejlesztés teljes összköltségébıl ráesı költségek
fedezetét az alábbi forrásokból kívánja biztosítani:
o támogatás (100 %):
80 403 298,- Ft.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásáról, és a
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. október 01.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

389/2012. (IX. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok
támogatására” tárgyú, TÁMOP-1.4.3-12/1 kódszámú pályázati felhívásra a pályázatot
konzorcium keretében kívánja benyújtani és megvalósítani az OKTÁV-RÁCIÓ Kft-vel
(4024 Debrecen, Wesselényi u. 6.), az M+Z 2000 Kft-vel (4220 Hajdúböszörmény,
Külsı-újvárosi u. 47.) és a MAG PRAKTIKUM Nonprofit Közhasznú Kft-vel (4028
Debrecen, Laktanya u. 21. fszt. 1.), így a mellékelt „KONZORCIUMI
EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Pályázat benyújtására”-t jóváhagyja.
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A képviselı-testület vállalja, hogy a pályázat gesztori feladatait Hajdúnánás Városi
Önkormányzat lássa le.
Felhatalmazza a polgármestert a „KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS Pályázat benyújtására” aláírására, és felkéri, hogy a határozatban
foglaltakról az OKTÁV-RÁCIÓ Kft-t (4024 Debrecen, Wesselényi u. 6.), az M+Z 2000
Kft-t (4220 Hajdúböszörmény, Külsı-újvárosi u. 47.) és a MAG PRAKTIKUM
Nonprofit Közhasznú Kft-t (4028 Debrecen, Laktanya u. 21. fszt. 1.) értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 30.

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az Északalföldi Termál Klaszter Egyesület (4024 Debrecen, Piac u. 54.) KondiPark telepítésére
irányuló megkereséséhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az elmúlt napokban szembesültek azzal
egy ellenırzés során, hogy a város játszótereit le kell szerelni, mert nem felelnek meg
az elıírt szabványnak. Volt egy 10 éves derogációs idıszak, amikor lehetıség lett
volna a játszótereket átalakítani az Uniós szabványnak megfelelıen, de ez a türelmi
idı már letelt. Ezt csak azért mondta el, mert Tedejen szó volt arról, figyelik a
pályázatokat, hogy játszóteret építsenek a településrészen, de nem gondoltak arra,
hogy a városban is le kell szerelni a meglévıket. Az elıterjesztésben szereplı kondi
park lényege, hogy a parkokban olyan bárki által használt eszközöket helyeznek el,
amelyeket emberi erıvel lehet mőködtetni, sportolásra használni.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Buczkó József képviselı úr arról beszélt, 10 évvel ezelıtt futott egy program, a
„Tisztítsuk meg játszótereinket!”, aminek a lényege az volt, hogy távolítsák el a
mérgezı anyagokból készült játékokat, mint például a gumiabroncsokat a
játszóterekrıl. Ez nem történt meg, ráadásul a jelenlegi játszóterek a biztonsági
követelményeknek sem felelnek meg. Ilyen parkok, amikrıl az elıterjesztésben szó
van, számtalan helyen vannak Európában és sportolási lehetıséget biztosítanak a
nagyobb gyerekek számára. İ teljes mértékben támogatja az elıterjesztést.
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 határozatot hozta:
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390/2012. (IX. 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 11. § (3) bekezdése
alapján úgy határoz, hogy kondipark létrehozása céljából történı hasznosításra meghirdet
az önkormányzat tulajdonát képezı 3109/10 hrsz-ú, „kivett sporttelep” megnevezéső
ingatlanon 300 m2 nagyságú ingatlanrészt 5 év idıtartamra, 5.000,- Ft+ÁFA/év bérleti díj
ellenében. A képviselı-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján kell közzétenni valamint a Polgármesteri
Hivatal hirdetıtábláira kifüggeszteni. A pályázat megjelenési idıpontjától a pályázat
benyújtására 5 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon,
egyben felhatalmazza a pályázat nyertesével történı szerzıdés aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: azonnal

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Kovács Zsolt képviselı úr arról beszélt, sok olyan esetet hallanak, amikor a
kórházból hazabocsájtott embereket nincs aki gondozza, ápolja, ki kellene dolgozni
erre a problémára valamilyen megoldást.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, folytassanak egyeztetést a szociális iroda
vezetıjével és a házi segítségnyújtó szolgáltatókkal a kérdésben.
Megköszönte a testület tagjainak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselıtestület rendkívüli nyilvános ülését 16 óra 45 perckor bezárta.

kmft.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı

